
27 OKT.: I 
••••̂ •̂i 
üilÏÏjfm 
^^HsmiBB^^^^^^ .-*t?ï" 
^ „^.^-«im^.^asg--..^^^-^.-::^^:,-^-^,,,., 

nmHH^^^i^^^^^M 

ÉSÊBÊBBÊÊÊÊKÊ * 11 i. 1̂  1^ 1 * 

Losse nummers 6 F Weekblad - 3 augustus 1963 - nr 31 9e jaargang 
*gffi#si%*-

vmüME 
LAP VAN DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ 

BEHEER : Maur. LEMONNIERIAAN 82, BRUSSn 1, TEl 11.82 16 VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS WERF NU ABONNEMENTEN I 

ONTSLAG LAROCK NIEUWE 
BLAAM VOOR DE VLAAMSE 
MINISTERS DIE VOORTDOEN 

Zoals Merlot enkele maanden gele
den ontslag nam omdat hij zich niet 
kon verenigen met het feit dat de 
Vlaamse Voerdorpen bij een Vlaam
se povincie kwamen, heeft nu ook 
Larock zijn portefeuille op tafel ge
smeten omdat z.i. de franskiljons in 
Brussel en in Vlaanderen niet het 
volle pond kregen. 

Eigenaardige mentaliteit van deze 
Waalse socialist die zich opwerpt als 
voorvechter van de rechten der 
franskiljonse bourgeoisie en haute-
finance. Gehoorzaamt hij aan een 
stille wenk, hem gegeven door de 
B.S.P., om te doen uitschijnen dat 
het de Walen zijn die bij de 
nieuwe taairegeling de gefopte partij 
zijn ? 

In ieder geval : wanneer de Waal 
Larock voldoende voorwaarden aan
wezig acht om ontslag te nemen, 
hoe veel dwingender en gegronder 
redenen waren en zijn er dan 
niet om de elf Vlaamse ministers 
aan te zetten, er een streep on
der te trekken. 

Het is beschamend dat de Waal
se superminister Larock heengaat, 
terwijl zijn ondergeschikte, de ad-
junktminister Van Elslande, ver
kiest verder te zetelen als levend 
simbool van Vlaamse onderdanig
heid en zolenlikkerij. 

Het is diep beschamend, kren
kend en vernederend voor het 
Vlaamse volk dat tweemaal een 
Waals minister het lef had om 
heen te gaan, terwijl Vlaamse mi
nisters hun volk een diktaat laten 
opdringen zonder maar te verpin
ken. 

Het kan niet anders of onzi 
Belgische voogden moeten uit dez« 
onterende houding der Vlaams» 
ministers opnieuw het besluit 
trekken dat men nooit vergeef« 
rekent op de grenzeloze laflaeid 
van hen die de leiders zouden 
moeten zijn van het Vlaamse volk 

De elf Vlaamse ministers dli 
onverstoorbaar volharden in hUB 
platte onderdanigheid, zijn het sim
bool geworden van een geestesge-
steltenis die in Vlaanderen op 
korte termijn totaal moet ver
dwijnen. 

Dat is ónze taak ' 
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Verzet te Hasselt f 
de strijd gaat VK^M, 

Een noodzakelijk antwoord blz 3 

Vervalste demokratie blz 5 

Pensioen der zelfstandigen blz 6 
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SOLDATENBLAD 
Geachte Redaktie 

Nu dat de Vlaamse beweging een 
beslissende slag voeit ^ het meer 
dan cKrit noodzakeh]k dat wi] Vla^ 
mingen c^ alle fronten aanwezig 
eijn Ook in het leger 

Smds enkele maanden bestaat 
er de VN SA (Vlaams Nationale 
Soldaten Aktie) De VNSA heeft 
tot doea een band te leggen tussen 
de Vlaamse soldaten en de Vlaam-

Maandelijks geeft de VNSA het 
c Vlaams Soldatenblad » uit Tel
kens verschijnt dit met een inte
ressante reeks van artikels Prijs
kampen en humor ontbreken niet 
Ck* artikels over onze huidige 
Vlaamse strijd En dan vooral voor 
enze soldaten in Duitsland een 
korte beschrijving van al wat In de 
Toorblje maand heeft plaats gehad 
op Vlaams gebied. 

Elke Vlaamsgezande soldaat moet 
het tot zijn plicht rekenen een 
abonnement te nemen op dit sol
datenblad 

Alzo word onze Vlaamse strijd 
gesteund m het leger 

Voor elke soldaat is een abonne
ment gratis. Hl] hoeft maar jtust 
zajn militair adres te sturen naax 
lekretans VNSA Joseph Bngelbeen 
P Veltwijchlaan 283, Ekeren 2 

SLECHT GEWETEN 
Jan Piers, CVP - Voüksvertegen-

froordiger en burgemeester van 
Oostende heeft een slecht gewe
ten" 

Onlangs werden de ver
tegenwoordigers van het Vlaams 
Aktlekomitee Oostende uitgenodigd 
In het kabinet van de burgemeester 
met het doel de aangekondigde 
spreker op het 11 julifeest, nl Mr. 
A Roosens, alg sekretaris van het 

Vlaams ^ktiekomitee Bnissel eh 
Taalgiens te muilbanden 

De blief die het VI AKtiekomitee 
heeft geucht tot alle politieke 
mandata! issen om nen te waar
schuwen dat mdien ze de lege-
ringsvoorstellen zouden goedkeu
ren ze als « ven-aders » zullen 
worden bestempeld heeft hsm. 
zeer ongerust gemaakt 

Wat vreest Jan Fiers' Hij was 
het toch die bi} de eerste Mars op 
Brussel opstapte achtei de slogans 
< Geen faciliteiten », « geen G--
biedsroof » 

De angst die hem be<=linnt 1« het 
gevolg van een si echt gew<;»vn. 

L V d W - Oostende 

AAN DE DEUR 
Geachte R»daktie, 

De volgende gebeurtenissen 
waarvan ik het slachtoffer gewor 
den ben verdienen onder de aan 
dacht van uw lezers te worden g" 
bracht 

Sedert tientallen jaien worde 
voor de veiligheidsinspectie m d 
kolenmijnen zogenaamde afgevaai 
digden - werklieden gebezigd Deze 
personen worden aangeduid door 
de syndikaten in veihouding tot de 
getalsterkte van hun leden en 
per mijn Ze worden benoemd door 
de mmister en staan onder het ge
zag van het mijnwezen Hun mar 
daat verstrijkt om de vier jaar 

Wegens de giote verantwoorde 
Ujkheid verbonden aan hun func
tie moeten deze afgevaardigden 
strikt onpartijdig blijven en ztóh 
op geen enkele wijze door syndi-
kale heschouwmgen laten afleidÊtt 

\an hun taak die 's • waken over 
de veiligheid van alle ondergrond
se mijnarbeiders 

Ivlen zal allicht begrijpen daX 
een afgevaardigde die zich naar 
behoien van zijn taak kwijt meer 
dan eens streng moet optreden te
gen de dueotie zowel als tegen de 
arbeiders en de opzichters. Dat is 
alleen mogehjk omdat hij, tot nu 
toe althans, een vaste positie be
kleedde, dit wil zeggen omdat zijn 
mandaat om de vier jaar automa
tisch vernieuwd werd, tot aan de 
pensioengerechtigde leeftijd of hrt 
inva lidenpensioen 

Welnu. Ik werd in 1951 benoemd 
en mo=t nu enkele dagen voor het 
vei-strijken van mijn derde termijn 
langs allerlei omwegen vernemen 
dat mijn organisatie mij laat val
len 

Ik kan U verzekeren dat ik gedu
rende mijn 12 jaar dienst algehele 
voMoenmg heb gegeven aan 
mijn oversten, de mgenieurs van 
het mijnwezen Ik heb de behan
gen van de arbeideis verdedigd 
Eoais mijn plicht mij gebood door 
over hun veiligheid te waken en 
bij gelegenheid hun klachten te 
bespieken bij de directie De enige 
fout die men mij zou kunnen aan
wrijven IS dat iX bi] het uitoefe
nen van mijn ambt als inspecteur, 
geen onderscheid heb gemaakt 
tussen gesyndikeerden en met - ge-
^yndikeerden, tussen leden van het 
•̂ ne en van het andere syndikaat 

Is dat een vergrijp' Moet dan 
aUes worden gezien door een poli
tieke briIV Is het leven van een 
arbeider meer waard omdat hij 
een bepaalde lidkaart op zak 
heeft? Moet een mens dan het 
slachtoffer woiden van sankies om
dat hij onvoorwaardelijk zijn 
plicht deed, zonder zich te bekom
meren Om zijn reputatie bij het 
syndikaat' 

Ik zelf weet goed welke overwe-
jmgen aan de grondslag hebben 

gelegen van deze maatregel Ieder
een in de Kempense mijnen weet 
het Het is noch min no<ai meer 
dan een schandaal, waartoe ver
schillende vooraanstaande syndikar 
listen en pohtieke personen zich 
hebben geleend 

Mogelijk zal de publikatie van 
wat voorafgaat de ogen openen 
van sommigen die lust aoudMi 
gevoelen hun kandidatuur alls af
gevaardigden te .stellen Zij moeten 
weten, evenals degenen die nog in 
dienst zijn, dat hun toekomst ie
dere vier jaar op het spea staat, 
en dat op dat ogenblik door de 
bonzen van het syndikaat zal be
slist worden of ze nog genade vin
den in hun ogen. 

M F - Vorst (Kempen) 

KRISTINE KEELER 
Waarde nedaktie. 

Dat rekels als J Do in « Le Peu-
ple » van 3 7, volgelingen van Kris-
tme Keelei, zouden wiUen zien ver
schijnen m de politieke arena, ten 
einde de flaminganten murw te 
krijgen, is kenschetseno voor de 
armoede aan argumenten en het 
bewijs dat de franssprekende ver-
di-ukkeis de kluts kwijt zijn 

Laat er ons aan toevoegen hoe 
een vunzig blad als «Pourquoi Pas», 
exponent van de zg Belgische kui
tuur er zo maar de Paus bijsleurt 
om onze Pater Brauss les in kris 
telijke naastenliefde voor te lezen 

Het ogenblik is wel aangebroken 
om met de volkse en rechtschapen 
pater Brauns te zeggen er duchtig 
op los te gaan Slechts zo'n taal 
verstaan de « Belgen » En wij 
kimnen verwijzen naar hun eigen 
1830, als voorgaande Met dit ver
schil dat wij het met een eigen 
vlag op kop zullen doen als zij 
het met een franse vlag gedaan 
hebben 

Heel Vlaanderen is Lamme Goed
zak beu. E!n stelt zelfs zonder vea»-
kiezingen zijn vtt'trouweD en slja 
hoop in de Vlaams - nationale paar-
ttj : Volksunie. 

-BH - Bremtoodegem 

VLAG AFGERUKT 
Mijnheer, 

Op 29 juni, tussen 21 en O uur 
30, hebben onbekenden onze leeu
wenvlag met stok en ai van onze 
gevel getrokken, de vlag meegeno
men en de stok welke in verzink
te buis vervaardigd was en 4,5 m 
lang m de turn van het aanpalend 
huis geworpen 

Niemand van onze buren heeft 
iets gehoor^l of gezien, wat nor
maal is bi] een dergelijk druk 
weekeinde en op een hoofdweg 

We hebben de feiten overge
maakt aan de Rijkswacht welke de 
vaststellingen verricht heeft 

Wil dus indien mogelijk, dit ge
beuren m Uw blad vermelden en 
vragen of er niemand m die tijd
ruimte iets gezien heeft tussen het 
zand tapijt en Napoleon aan onze 
toonzaal (Brusselbaan 198, Hekel-
giem) 

Daar we van 18 uur tot O uur 30 
afwezig waren brandde onze 
liohtreklame niet of was de toon
zaal niet verlicht 

LC -•Hekelgem 

De redaktle draagt geen verant-
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkoitmg voor Over de lezersru
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

ZsMs de kraaien brengen het uit: 

Bouwwerken W.A. Kunnen 
Boudewijnlaan 323 Wilrijk - Tel. 49.87.64 - 49 76.86 

Schutterhofstraat 19 Antwerpen Tel 32.92.18 
Onderbergen 43 Gent - Tel. (09)25.19.23 

W.A KUNNEN biedt U bijna 5.000 referenties ! 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressortmatrassen 
met 
Gebreveteerde karkassen 
XBrevet - 512767) 

HALLO JA! WIJ VIEREN ^EEST 

De schoonste gronden liggen in Spanje. 
Aan het mooiste strand van de Middellandse zee 

Inlichtingen : 

VIKING 
Antwerpsebaan, 232, Berendrecht. 

.STAK' 
Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 44642 

Indien ü geen verkoper 
In uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden ü tiet adres van 
de dichtst bijgelegen 
verkoper Stai Zele. 

de brouwerij Lootens Koekelare 
Wij drinken b t̂ goede Vlaamse bier van 

HOP Ef^ MOLT 
Verkope» voor Aalst en omgevmg : 

Norbert De Ganck, Walertorenstraal 10 Aalst 
Tel : 053/21667 

alleen 
KUNNEN 
kan wat 
KUNNEN 

kan 

Bieden U : 'de voordeligste en rijkste keuze 

van gronden in Vlaanderen. Brabant en Limburg 

350 eigen arbeiders, specialisten en technlekers 

om mooi, degelijk en goedkoop te bouwen. 
Steeds volgens eigen opvatting en tot 80% financiering.'" 
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noodzakelijk antwoord 
De Vlaamse C.V.P.-voIksverfegenwoordigers maken 

thans van alie hout pijlen om hun houding in hef par
lement te verdedigen en trachten goed te praten. Zij 
schrikken er in hun angst voor de kiezers niet voor 
terug een totaal valse of scheve voorstelling van de 
feiten en gebeurtenissen te geven. Daarom is het 
nodig hun geheugen op te frissen en de waarheid recht 
te laten wedervaren. 

TALENTELLING 

1. Het is niet de verdienste van 
de Vlaamse C.V.P.-ers in het 
parlement dat de talentelling 
atgeschaft werd. Honderden 
Vlaamse gemeentebesturen, on
der leiding van het Vlaams Aktie-
komitee hebben zich moeten ver-

! zetten om de talentelling te 
I' beletten, terwijl de Vlaamse 

C.V.P.-mandatarissen in Kamer 
er Senaat de regering Ej'skens 
bleven steunen... 

Onder de regering Èyskens 
werd de talentelling niet afge
schaft, maar verdaagd. 

Na de verkiezingsoverwinning 
van de Volksunie kon men niet 
anders meer dan de talentelling 
afschaffen, doch tegelijkertijd be
loofde men een herziening \an 
de taalwetten. 

De afschaffing van de talen-
lelling is zonder nut geweest : 
het verzet van de Vlamingen 
tegen de talentelling beoogde de 
verfransing van bedreigde 
Vlaamse gemeenten rond Brussel 
en langs de taalgrens te beletten. 
Deze gemeenten zijn thans, zon
der talentelling, toch verloren : 
Edingen en tal van Vlaamse ge
meenten en gehuchten langs de 
taalgrens werden aan de Walen 
afgestaan en in de randgemeen
ten rond Brussel werd door het 
invoeren van zgn. faciliteiten 
voor franssprekenden de poort 
voor de verfransing wijd open.-
gezet. 

Het jarenlang Vlaams verzet 
tegen faciliteiten, de twee mars-
jen op Brussel, alles is nutteloos 
geweest omdat de Vlamingen in 
de rug geschoten werden door 
de Vlaamse ministers en niet 
konden rekenen op de Vlaamse 
mandatarissen van C.V.P, of 
B.S.P. 

EMEENTENj RANDGEMEENTEN 

2. De randgemeenten : het oor
spronkelijk wetsontwei^p van de 
regering bekend gemaakt in 
januari 1962 voorzag geen aan
hechting van randgemeenten bij 
de Brusselse agglomeratie, doch 
de invoering van faciliteiten in 
een aantal Vlaamse en Waalse 
randgemeenten. Gedurende meer 
dan een jaar heeft de Vlaamse 
C.V.P.-fraktie zich onder de druk 
van de Vlaamse openbare opinie, 
verzet tegen het faciliteitenstel
sel, omdat iedereen wist en weet 
dat hierdoor de verfransing van 
deze gemeenten onvermijdelijk 
wordt. Ook van Waalse zijde was 
er fel verzet tegen het verlenen 
van faciliteiten aan Vlamingen 
in Waalse randgemeenten, 

In juni van dit jaar keurden 
de Vlaamse ministers een plan 

van de eerste minister goed : in 
de Waalse randgemeenten zouden 
geen faciliteiten ingevoerd wor
den voor de Vlamingen, omdat 
de Walen er tegen waren ; maar 
zes Vlaamse randgemeenten zou
den ingelijfd worden bij de Brus
selse agglomeratie en volledig 
tweetalig worden ! 

De verontwaardiging en het 
protest in het Vlaamse land tegen 
deze schaamteloze gebiedsroof 
was zo groot dat de Vlaamse 
C.V.P.-ers verplicht waren er 
zich tegen te verzetten. 

Na een schijngevecht hebben 
zij de invoering van faciliteiten 
zowel op bestuurlijk als op on
derwijsgebied en op rechterlijk 
gebied goedgekeurd : de Frans
sprekenden die in deze gemeen
ten wonen of er zullen komen 
wonen zullen voortaan met Frans 
alleen overal terecht komen, zij 
moeten zich niet aanpassen. Ie
dereen die op de hoogte is van 
de toestanden (o.m. de grond-
spekulatie) weet dat dit de ver
fransing van deze gemeenten 
betekent binnen enkele jaren. 
Alleen de Vlaamse C.V.P.-manda
tarissen doen alsof zij het niet 
weten. Maar waarom hebben zij 
zich dan bijna anderhalf jaar 
%erzet tegen deze faciliteiten die 
ze nu goedgekeurd hebben ? De 
zes randgemeenten worden los
gemaakt van het Vlaams arron
dissement Halle - Vilvoorde, in 
afwachting dat zij nog meer ver-
franst zullen zijn om aangehecht 
te worden bij Brussel. Iedereen 
weet dat dit het uiteindelijk doel 
is. Dat de binnentaal van de 
gemeentediensten voorlopig nog 
het Nederlands blijft is alleen 
van belang voor het personeel, 
maar daardoor zal men de ver
fransing niet tegenhouden ! Fran
se scholen moeten door de ge
meenten opgericht worden, wan
neer 16 gezinshoofden er om 
vragen. 

In de Brusselse agglomeratie 
durft de regering of het parle
ment het niet aan de gemeente
besturen te verplichten scholen 
voor Vlaamse kinderen op te 
richten ! Men zegt : er bestaan 
nu reeds Franse klassen in som
mige van deze gemeenten... 
maar men verzwijgt dat deze 
opgericht werden en gesubsi
dieerd in overtreding van de wet 
vaa 1932. 

De vreselijke waarlteid is dat 
de strijd niet alleen om de be
trokken randgemeenten maar de 
strijd om het beginsel zelf van 
de onaantastbaarheid van het 

Vlaamse volksgebied, dit « heilig 
recht » zoals de Koninklijke 
Vlaamse Akademie het genoemd 
heeft, smadelijk verloren werd 
door de schuld van de regering, 
en van de Vlaamse ministers in 
de eerste plaats, maar ook door 
de schuld van de Vlaamse B.S.P. 

én C.V.P.-mandatarissen, die ver
antwoordelijk zijn voor deze 
nederlaag. Morgen kan men her
beginnen. De verantwoordelijk
heid van de Vlaamse C.V.P, is 
dubbel groot omdat zij de abso
lute meerderheid van het 
Vlaamse volk vertegenwoordigt 
en het recht en de plicht heeft 
in naam van dit volk te spreken 
én omdat de overgrote meerder
heid van het Vlaamse volk 
achter haar stond om haar te 
steunen I 

Zij hebben zich onwaardig, ja 
eerloos gedragen omdat zij het 
hoger belang van ons volk opge
offerd hebben aan het voortbe
staan van een regering, aan de 
minister - portefeuille van de 
Vlaamse C.V.P.-ministers, aan de 
eenheid van hun unitaire partij. 

BRUSSEL 

3. Brussel : Zij die voorwenden 
dat deze nieuwe wet een oplos
sing brengt voor het probleem 
Brussel, zijn ofwel naïevelingen 
ofwel bedriegers. Men verzwijgt 
dat slechts 25 % van het perso
neel, dat aangeworven wordt 
door de gemeentebesturen van 
de Brusselse agglomeratie, uit 
Vlamingen zal moeten bestaan ; 
men verzwijgt dat de verhouding 
50/50 voor de hogere ambten 
slechts voorgeschreven wordt 
voor over tien jaar ! Men ver
zwijgt dat de beloofde oprichting 
van Vlaamse scholen door de 
Staat door Mr. Edgar Van Cau-
welaert, voorzitter van het 
Vlaams Komitee voor Brussel, 
« zand in de ogen van de Vla
mingen s> genoemd werd omdat 
de Vlamingen niets hebben aan 
lege scholen, maar het werkelijk 
probleem is te beletten dat 

STAATSBESTUUR 

Vlaamse kinderen stelselmatig 
en met duizenden en duizenden, 
in overtreding van de wet in 

Franse klassen terechtkomen. 
De maatregelen ten overstaan 

van de Brusselse agglomeratie 
zijn een slag in het water omdat 
men niet durft raken aan de 
macht van de gemeentelijke 
instanties, die de grote verant
woordelijken zijn voor de wan
toestanden. "* 

De regering heeft meer schrik 
voor de vertegenwoordigers van 
de Brusselse agglomeratie dan 
voor de vertegenwoordigers van 
gans het Vlaamse land ! Het is 
beschamend voor deze Vlaamse 
vertegenwoordigers ! 

BEDRIJFSLEVEN 

4. Het staatsbestuur : de dienst
plichtigen vertegenwoordigen 
62 % van al de dienstplichtigen 
in België en dit volgens een vrije 
keuze. 

Toch voorzag het oorspronke
lijk wetsontwerp, dat ook door 
al de Vlaamse ministers goedge
keurd werd, dat de Vlamingen 
slechts 50 % van al de betrek
kingen in de centrale diensten 
zouden krijgen. Omdat deze be
paling onhoudbaar was werd 
het beperkt tot alle funkties van 
de graad van directeur af. De 
Vlaamse mandatarissen van 
C.V.P. en B.S.P. hebben deze 
benadeling van de Vlamingen 
goedgekeurd ! Het is al lang niet 
meer waar dat in België alle 
Belgen gelijk zijn voor de wet. 
Maar nu wordt het zwart op wit 
geschreven dat de Walen bevoor
deeld worden en de vertegen
woordigers van het Vlaamse 
volk keuren het nog goed op de 
koop toe 

Allerlei staatsdiensten in het 
Vlaamse land gevestigd, die tot 
uu toe Vlaams waren, zullen in 
de toekomst tweetalig worden, 
en Walen zullen opnieuw in het 
Vlaamse land kunnen benoemd 
worden, (artkel 35). Zo wordt 
de taalwet van 1932 thans afge
broken ! 
5. De vervlaamsing van het 
bedrijfsleven is niet wat men 

voorstelt ; het is slechts een 
schuchtere, ontoereikende maat
regel, nml. dat de akten en be
scheiden die door de wet voor
geschreven worden in het 
Nederlands moeten zijn in het 
Vlaamse land. Doch alles wal 
niet uitdrukkelijk door de wet 
voorgeschreven wordt valt er 
buiten en mag verder Frans zijn, 
o.m. de briefwisseling, enz... 1 

NEDERLAAG 

6. Deze Nederlaag voorstellen 
als een kompromis is bedrog : 
het is geen kompromis, want de 
Walen hebben niets moeten toe
geven of afstaan en het zijn eens 
te meer alleen de Vlamingen die 
het kind zijn van de rekening. 

De regering en de Vlaamse 
ministers hebben zich geschaard 
aan de zijde van de Franse taai-
imperialisten en de vijanden van 
het Vlaamse volk in dit land : 
zij wilden schaamteloze gebieds
roof plegen en de Vlamingen 
benadelen en vernederen. 

De Vlaamse C.V.P. - fraktie 
heeft de moed gemist de Vlaamse 
C.V.P.-ministers af te keurea, 
tot ontslag te dwingen en deze 
regering ten val te brengen. 

Er is geen vertrouwen meer 
mogelijk in mensen die op be 
slissende ogenblikken een dub
belzinnige, valse of laffe houding 
aannemen. Het is hen trouwens 
totaal onmogelijk hun kiezers de 
verzekering te geven dat zij niet 
zullen herbeginnen, dat morgen 
niet hetzelfde zal gebeuren. Het 
is zelfs vrijwel zeker dat zij de 
zetelaanpassing zullen betalen 
met de prijs van een grondwets
herziening, waardoor de gevol
gen ervan op voorhand geneu
traliseerd worden en de verwe
zenlijking van de Vlaamse eisen 
en rechtmatige aanspraken in 
de toekomst onmogelijk zal 
gemaakt worden langs wettelijke-
weg om. Het is gewoon ontstel
lend, ja tragisch voor ons arm 
volk. 

Mr. F. van der Eist. 

Zoals u verder in ons blad ziet, werd reeds meer dan 230.000 F gestort of 
binnengestuurd voor het strijdfonds «Neen Theo». 

DE STRIJD GAAT VERDER ! 
Wie helpt onze strijdwagen, door de muur van het kwart miljoen heen te 

breken ? 

Wanneer enkele achterblijvers storie^.. 
Wanneer enkele begoeden voor de tweede maal storten, 

Wanneer we nog 'n reeks brieven krijgen met 't klassiek briefje v 20 F erta, 

GAAN WE NAAR DE 2 5 0 . 0 0 0 F l 
STORTEN OP STRIJDFONDS « NEEN THEO », 
POR NR 1476.97 VAN VOLKSUNIE. BRUSSEL 1. 
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epnmKtt 

B rye F 
aan senator üuvieiisart 

Heer Senator, 

Hel schrijven van deze hrief is misschien wel helemaal 
tergeejse moeite. In de senaat immeis hebt gij verleden week 
dinsdag luid en trots verkondigd dat gij tegen iedere twee
taligheid zijt. Het lezen van Vlaamse - en dan nog « extre
mistische » - weekbladen zal dan stellig wel niet tot uw gewone 
geplogenheden behoren. 

Het is natuurlijk uw goed recht, heer Senator, tegenstan
der te zijn van iedere tweetaligheid ; verre van ons dus, n 
hiervoor te laken, tenminste zolang gij dat standpunt verdedigt 
vanuit de gezichtshoek van een wallingantisch senator. Er is 
echter een andere gezichthoek en we herinneren ons nog de 
tijd • een twaalftal jaar geleden - toen gij eerste-minister 
waart. Eerste-minister ten tijde van de Koningskwestie en van 
de fameuze fatale schoten te Grace-Berleur, maar dat doet hier 
minder terzake. Eerste-minister • nu komen we er - van een 
unitair land waar offdciëel en luidruchtig bij de tweetalig
heid gezworen werd, dat leefde - zoals het nu nog leeft - dank 
tij de lamentabele, slaafse en onderdanige tweetaligheid der 
Vlamingen. We hebben u destijds niet horen protesteren tegen 
de tweetaligheid. Integendeel, als eerste-minister van een land 
m«t een Vlaamse meerderheid, als eerste-minister uit een 
partij met een verpletterende Vlaamse meerderheid hebt gij u 
graag en stilzwijgend bediend van de kruiperige Vlaamse 
fweelaligheid om uw djob van eerste-minister te vervullen. 

Gij bewijst ons een goede dienst, heer senator, met van
daag het splinternieuw evangelie der eentaligheid te verkon
digen. Gij bewijst ons de dienst, tienduizenden en nog eens 
tienduizenden Vlamingen klaar en duidelijk aan te tonen 
tvaarvoor hun C.V.P.-stem enkeU verkiezingen geleden heeft 
gediend : om naar de M^eistraat een eerste-minister te sturen 
die voor hen slechts verachting en misprijzen kon opbrengen. 
Dal was in de tijd dat men ons smeekte « met de dood in het 
hart voor de C.V.P. te stemmen ». 

Gij bewijst ons de dienst, aan tienduizenden en nog eens 
tienduizenden Vlamingen te tonen hoe fataal, onzinning, 
idioot, onhoudbaar en rampzalig het unitarisme is, ook en 
vooral het unitarisme der pai tijen. Want wanneer gij, heer 
senator, vandaag vanop de tribune der hoge vergadering al 
nw misprijzen en al uw verachting voor de Vlamingen einde
lijk vrijuit kunt botvieren, dan is dat bij de genade van uw 
partij, grotendeels dus hij de genade van de verpletterende 
yiaamse meerderheid in die partij. 

Gij bewijst ons de dienst, heer senator, nu eens open de 
mentaliteit te laten zien van een ond-eerste-minister, de gees
tesgesteldheid van een man aan wiens politieke zorg de noden 
ook van het Vlaams volk jarenlang waren toevertrouwd. 
Mentaliteit van een bekrompen provinciaal uit de achterhoek 
tn het randgebied der Franse kuituur : mentaliteit van een 
analfabete krentenweger die tot het bestuit komt dnt zijn 
eigen taal - van kuituur zwijgen we beter I - zoveel verhevener 
en zoveel schoner is als het ménapien, omdat ze gesproken 
wordt door meer mensen. Wat belet u, gallische tongenleller, 
om vandaag nog chinees te leren en te spreken ? Want dan 
spreekt gij meteen de meest verspreide taal op de ganse aard
bodem en met de slag hebt gij - volgens uw geniale teorie • 
de toppunten van kuUuur en beschaving bereikt. 

Gij bewijst ons de dienst, heer senator, aan de laalsle 
hardhorigen in Vlaanderen duidelijk en niet-mis-te-veislaan 
gezegd te hebben wat voor een partij de C.V.P. eigenlijk is. 
Een partij waar flaminganlische lokvogels i la De Saeger en a 
la Verroken mogen hengelen naar flaminganlische stemmen ; 
een partij waar rabiate wallinganten zoals gijzelf moogt 
hengelen naar wallingantische stemmen ; een partij waar de 
wallingantische, de flaminganlische en de overige stemmen 
deoreengeklutsl worden tot de grote unitaire brei waaruit met 
de regelmaat van een klok de voor Vlaanderen onverteerbare 
lirusselse spijs wordt gekookt. 

Gij bewijst ons de overgrote dienst, heer senator, de zaken 
nóg duidelijker te stellen : voter C.V.P.-P.S.C, c'est voter 
Duvieusart. 

De Vlaamse lokvogeltjes in de alleenzaligmakende partij 
piepen nu tod wat over uw uitsluiting. Maar dat gerucht in 
de takken zal vlug uitsterven. Want waarom zou een Vlaamse 
lalivogel meer te vertellen hebben dan een anti-Vlaamse ? 

Duvieusart ? Verroken ? Van den Daele T Van den 
Beeynants ? Lefèvre ? Er is in de C.V.P. voor ieders goesting. 
Bshalve voor die van 

éio Genes., 

GENIAAL 

Oud - eerste - minister en 
C.V.P. - sieraad Duvieusart 
verkondigde in de Senaat 
verleden week dat de studie 
van het Nederlands voor een 
rasechte Waal een minder
waardige bezigheid is. 

« Eentaligheid voor de 
ambtenaren tot en met di
recteur - generaal », bepleit
te de staatsman. « Als de di
recteur - generaal een frans-
sprekende is volstaat het, 
hem een Vlaamse adjunkt te 
geven », vervolgde hij . Gil-
son, die soms wel bij - de -
hands kan zijn, vroeg met 
geveinsde verbazing waar 
men die tweetalige adjunkt 
zou moeten halen, gezien de 
eentaligheid van het ambte-
narenkader. 

Duvieusart was even ver-
bauwereerd en hervatte zich 
dan : « de adjunkt zal na
tuurlijk tweetalig moeten 
zijn », bevestigde hij. 

Op dergelijke ontoeganke
lijke hoogten van de Belgi
sche geest bewoog zich om
trent het hele debat. 

JUIST! 

Voor één keer zijn we nog 
eens akkoord met Jos Van 
Eynde, waar hij in de «Volks
gazet» van verleden woens
dag schreef over de jamme
rende en klagende Vlaamse 
C.V.P - ers : « Wat de an
dere vertelden over hun bit
terheid of hun ontgooche
ling, doet weinig terzake : 
zij stemden ja ». 

Zo is het inderdaad! 

EENHEID 

De grote profeten en 
staatslul die aan Vlaanderen 
zopas hun Diktat hebben op
gelegd, beroepen zich eens 
te meer op het « hoger be
lang » Dat hoger belang is 
dan ditmaal de « herstelde 
Belgische eenheid ». 

Wanneer echter iets geha
vend uit het debat en uit de 
stemmingen gekomen is, dan 
wel de Belgische eenheid. 

Om te beginnen de eenheid 
van de unitair - Belgische 
partijen. 

Bijvoorbeeld de P.V.V. : in 
het kamerdebat gaven de 
ex-liberalen er de voorkeur 
aan, het halfrond te verla
ten. Hadden zij deelgenomen 
aan het debat, dan zou im
mers gebleken zijn hoe ho
peloos verdeeld ze zijn. 

En bijvoorbeeld de C.V.P. : 
bij de stemming zo ongeveer 
eensgezind, maar voor de 
rest een kakafonie van we
derzijdse beschuldigingen en 
wantrouwen. 

En ook de socialisten, wat 
Jos Van Eynde ook bewere : 
nauwelijks is het debat voor
bij, of in de « Volksgazet » 
zijn de oude aanvallen op de 
valse M.P.W.-broeders weer 
hernomen. 

Wat een lol gaan we nog 
beleven aan die «herstelde 
Belgische eenheid », aan dat 
« werk dat lang zal duren ». 

O P HUN PU A ATS 

In een aan Gent gewijd 
stukje vertelt de « Pourqubi-
Pas? » van verleden week hoe 
de Gentse volksspelen tot 

de taal der cijfers... 
Het is wel even interessant na te gaan hoe de Vlamingen 

(die steeds voor extremisten worden uitgekreten) en de Walen 
zich gedragen ten overstaan van het aanleren van een tweede 
taal. 

Tijdens het schooljaar 19eï/1962 leerden de Vlaamse leer
lingen van het L.0. als tweede taal : 

Frans 100 % 
Tijdens hetzelfde schooljaar en in het Franstalig L.0. : 

Nederlands 78 % 
Engels 18 % 
Duits 4 % 

Zoals altijd : de liefde komt vooal uit één enkele richting 1 
Hoe lang nog ? 

nieuw leven gekomen zijn 
dank zij het feit dat de folk
loristische verzamelingen 
der stad thans goed toegan
kelijk zijn in het muzeum 
Alyns. En het blad voegt er 
verheugd aan toe, dat dit 
muzeum en de pitjesbak die 
op de koer ervan gespeeld 
wordt, een toevluchtsoord 
geworden zijn van de frans
kiljonse Gentse snobs : « Als 
ge Frans wilt horen spreken, 
ga dan naar het Alynsmu-
zeum 's middags ». 

In een muzeum voor folk
lore, tussen vergeten kope
ren bedpannen en kaarse-
snuiters, zijn de franskiljons 
wel definitief op hun plaats. 

OOK HIJ ! 

Lode Craeybeckx heeft de 
Nationale Feestdag gevierd 
op zijn manier : met een va
derlandse speech en daarna 
onder meer een franstalige 
toast op de Koning ten stad-
huize. 

Het is algemeen bekend 
dat Lode slechts na zijn 
twaalfde toast op dreef komt. 
Bij nummer dertien zal hij 
wel de aktivist uitgehangen 
hebben. 

JUBILEUM 

In een paar Vlaamse kran
ten is met passende ironie 
het vijf en twintigjarig be
staan herdacht van de wet 
van 30 juli 1938 op het taal
gebruik in het leger. 

Na vijf en twintig jaar is 
die wet nog steeds goeddeels 
een dode letter en kan een 
camarilla van sabelslepers 
ze ongestraft — ongestraft? 
méér nog : overladen met 
dank, eer en roem! — verder 
met de voeten treden. 

In die vijf en twintig jaar 
werd het departement van 
Landsverdediging beheerd 
door alle mogelijke ministers 
van alle mogelijke « nat io
nale » partijen. 

Geen één heeft de durf, 
de moed of de hardnekkig
heid gehad om een Belgische 
wet te doen naleven door 
Belgische sabelslepers. 

En dan uit men schijnhei
lig • verontwaardigd zijn 
verbazing over het feit dat 
de Vlamingen thans weige
ren te geloven dat de nieu
we taalwetten « alles zullen 
regelen ». 

Als België unitair blijft, 
zal nog vaak een zilveren 
jubileum van de één of an
dere wansmakelijke fopperij 
herdacht worden. 

PRINSELIJK EKSAMEN 

Het Brusselse weekblad 
« Pan » legt deze week aan 
zijn lezers uit waarom de 
Belgische kranten dit j aar 
— in tegenstelling tot verle
den jaar — zo verdacht be
scheiden zijn over de eksa-
mens van prins Alexander 
aan de Leuvense universi
teit. 

De prins, die verleden jaar 
een onderscheiding haalde, 
slaagde nochtans ook dit 
jaar, zij het dan slechts m e | 
voldoening. 

Maar « Pan » beweert dat 
dit rezultaat slechts werd 
bekomen nada t men met 
handen en voeten aan pro
fessor De Duve, die schei
kunde doceert, had uitgelegd 
dat het toch niet opgaat om 
een koninklijke prins te bui
zen. 

Alex<tiider : op het nippertje 
ontsnapt aan een buis ? 

De beweringen van « Pan » 
lijken ons nogal aanneme
lijk : wat de Pilns bij ver
schillende gelegenheden bvb. 
over de Vlamingen wist te 
vertellen, leek ons alles be
halve de praat van een da,-
gelijk en ernstig student. 

Eerder van een roUer. 
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grasduinen..! 

De taalbroawselen van de regering brengen ont
goocheling, verontwaardiging en verzet. 

De regering he-ejt een brouwsel uilgewerhl, waarbij 
men zich kan afvragen, o) zij nog zin hebben voor de 
werkelijkheid. Nog liever de regeling te zitn vallen, dan 
de zes randgemeenten aan de Brusselse franskiljonse 
moloch over te leveren. Deze grap is niet aanvaardbaar, 
noth als Vlaming noch als C.V.P.-er ». 

Jan Verroken in 
« Het weekblad der Vlaamse Ardennen » 
dd. 16-6-63. 

MOL 
Het taalontwerp inzake on

derwijs is dus door de vroe
de vaderen van de Senaat 
ongewijzigd aangenomen. 

Wat met zoveel woorden 
zeggen wil dat er te Mol 
franse kastescholen komen. 
Want het foefje dat alleen de 
kinderen van atoomtechnici 
die slechts tijdelijk te Mol 
werken, franstalig onder
richt zuUen krijgen, is al te 
doorzichtig. 

Er zullen te Mol slechts 
Waalse « tijdelij ken » zijn! 

DOORBRAAK 

Het blad van de Vlaamse 
Volksbeweging was betrekke
lijk mals over het verraad van 
de Vlaamse C.V.P.-ers in het 
geval van de randgemeenten. 
Het betreurde dat de Vlaamse 
C.V.P. een goede kans gemist 
had om de leiding van het 
Vlaams verzet te nemen. 

Anderzijds viel het echter 
de Volksunie aan, hoewel wij 
ons met hand en tand verde
digd en elke uiting van 
Vlaams verzet waar ook ge
steund hebben, omdat zoge
zegd door de afwezigheid van 
een onzer parlementariërs 
niet kon gestemd worden over 
onze amendementen. 

Volledig vals ! 
Er is de steun van vijf man 

nodig om een amendement te 
mogen verdedigen, tenzij de 
voorzitter geen bezwaar 
maakt Dat laatste is gewoon
te getrouw niet gebeurd en al 
onze amendementen werden 
verdedigd. 

Om er over te stemmen bij 
zitten en opstaan zijn er ech
ter een dozijn kamerleden no
dig om dit verzoek te steunen. 

Die steun hebben onze 
volksvertegenwoordigers nooit 
gekregen van de Vlaamse 
C.V.P.-ers zo dierbaar aan de 
V.V.B. 

Wij zijn nu eens benieuwd 
of Doorbraak zo fair zal zijn 
de zaken te schrijven zoals ze 
zijn. 

En wat de afwezigheid van 
een van onze groep betreft, 
ook wij betreuren dat en de 
betrokkene weet het. Aan de 
grond van de zaak heeft zijn 
afwezigheid niets, maar ook 
helemaal niets veranderd. 
Maar men moet de tegen
standers het wapen van de 
gemakkelijke valse voorstel
ling niet gunnen. 

Want zelfs de V.V.B, trapt 
erin. 

UITZICHTLOOS 

GEKNOEL.. 

Nadat Jan Verroken zelf aan 
« De Standaard » verklaard 
had : « Ik zal het kompromis 
goedkeuren met de dood in 
het ha r t omdat wij, na Her-
toginnedal, elektoraal zwak 
staan », is hij thans ook bezig 
met van een nederlaag een 
overwinning te maken en 
vindt hij het nodig vooral de 
Volksunie aan te vallen. 
Waarom ? Omdat wij hun el
lendig geknoei niet goedge

keurd hebben ? Uit Vlaamse 
overtuiging en niet om elek-
torale redenen zoals hij. De 
houding van een man als 
oud-minister Gerard Vanden-
daele, gewezen voorzitter van 
de Vlaamse C.V.P.-fraktie en 
de voorganger van De Saeger, 
is op zichzelf reeds de veroor
deling van al het geklets van 
Jan Verroken. 

...EN GEMAKKELIJKE 

POLITIEK 

Volgens Jan Verroken is het 
gemakkelijk op een onverant
woordelijke manier aan poli
tiek te doen in een kleine op
positiepartij zoals de Volks
unie. 

Welnu het is duizend maal 
gemakkelijker bij de kudde te 
blijven en braaf mee te blaten 
in het koor van de schapen, 
het is duizend maal gemakke
lijker in een grote partij zon
der grote inspanning, zonder 
rlslko te profiteren, het is 
duizend maal gemakkelijker 
aan politiek te doen met fle 
steun van alle gezagdragers, 
dan met de moed der wan
hoop en uitsluitend uit eer
lijke overtuiging, uit diepe 
bekommernis voor het lot van 
ons volk midden de puinho
pen van een neergeslagen 
Vlaams-nationalisme, een 
nieuwe Vlaams-nationale 

partij op te richten en zonder 
enig vooruitzicht op profita-
riaat, de strijd aan te gaan en 
de slagen in ontvangst te ne
men die ons toegediend wor
den zelfs door een Jan Verro
ken en een Louis Kiebooms. 
Dat Is pijnlijk, maar leerrijk ! 
Wij weten wat de prijs is die 
een Vlaming moet betalen 
voor een ministerportefeuille 
in deze staat, wij weten ook 
wat een mandaat van volks
vertegenwoordiger kost... 

OVERBODIG 

Het was aan de Jan Verro-
kens en es. na de oorlog te 
bewijzen dat een Vlaams-na
tionale partij overbodig was. 

dan hadden wij niet jaren
lang al onze werkkracht al 
onze tijd, zelfs onze gezond
heid moeten opofferen om de 
Vlaams-nationale krachten 
teryg te bundelen In een 
Vlaams-nationale partij. 

Zelfs nu, achttien jaar na 
de oorlog, is het hen volslagen 
onmogelijk ons duidelijk te 
maken hoe zij ooit de Vlaam
se problemen gaan oplossen, 
met hun kinderachtig geleu
ter over de helft plus één in 
het parlement; morgen zal 
het zelfs de twee-derden plus 
één worden, met hun goed
keuring ! 

Meer dan ooit denken wij 
aan de uitspraak van Lode-
wijk Dosfel : «Ik voorspel 
geen zekere zegepraal, doch 
ben overtuigd dat Vlaanderen 
opstaat of valt met de zege of 
de nederlaag van het Vlaams-
nationalisme... », 

NIET VERSAGEN I 

In een verklaring van het 
Vlaams Aktiekomitee Brussel 
en Taalgrens wordt herinnerd 
aan het ijltempo, waarmede 
Kamer en Senaat de taalont-

werpen hebben goedgekeurd. 
Het komitee is van mening, 
dat er geen sprake was van 
een vrije stemming vanwege 
de Vlaamse volksvertegen
woordigers en senatoren. 
Daarom zal het komitee de 
herziening van die wetten 
blirjven eisen. 

In de verklaring owrdt er 
tevens aan herinnerd, dat 
verschillende politieke perso
naliteiten nu reeds hebben 
verklaard, dat de nieuwe 
taalwetgeving slechts als 
voorlopig moet worden be
schouwd en dat ze bij gele
genheid van de grondwether
ziening o m. wat de randge
meenten betreft, zal moeten 
herzien worden. 

Het Vlaams verzet is der
halve demokratisch volkomen 
verantwoord, zo betoogt het 
komitee, dat andermaal be
vestigt, dat het aan zijn taak, 
die voorzeker zwaar zal zijn, 
niet zal verzaken. De politie
ke gebeurtenissen zullen voor 
het komitee eerder een spoor-
slag zijn om zijn werking nog 
op te voeren en uit te breiden. 

In de verklaring worden a l 
le Vlamingen ten slotte opge
roepen om hun volledige me
dewerking te verlenen aan 
het verwezenlijken van de 
derde Mars op Brussel. 

DE STRIJD GAAT VERDER 

«mmmnm 

Het Vlaams verzet blijft aanhouden, ook te Hasselt. 

^mum^m 

Een paar weken geleden meende C.V.P-
senalor Leynen in de weckend-editie van 
« Bel Belang van Limburg » de Vlamingen 
te moeien waarschuwen dat zij best niet 
te veel oor zouden lenen aan de argumen
tatie van de « extremisten », dit zijn : alle 
strijdende flaminganten. En waarom niet? 
Wel, volgens de h. Leynen, zouden daar
voor tegenkrachten kunnen ontstaan die 
ons wel eens van de regen in de drup 
zouden brengen. En hij maakte een allusie 
op de leger en rijkswachtleidingen die 
samen met de hogere adel dromen van een 
(I sterke staat » naar hel model van het 
CaalUitische Frankrijk. Die kringen zou-

Ze lüinkl belachelijk in de mond van de 
h. Leynen. Wij zijn immers niet vergeten 
dal hij een van die C.V.P.-herauten was 
die onmiddellijk na de grote staking van 
1960-1961 naar de verkiezingen wilde tiegen 
onder het motto : C.V.P., partij van de 
orde. De « ORDE » (met hoofdletters) 
zoals bovengenoemde ware patriotten ze 
maar al te graag opvatten. Nu, als die 
heren graag putschen, voor ons niet 
gelaten. Het zou een en ander voor vele 
mensen heel wat verduidelijken. 

Erger is het dat een aantal « demokra-
tische n politici blijkbaar ertoe bereid zijn 
de wensen van hogergenoemde kringert in 

vervalste demokratie 
den volgens hem wel eens, steunend op de 
heersersmentaliieit van de Franstalige 
Brusselse bourgeoisie en met het Hof in 
hun kielzog, een soort staatsgreep kunnen 
uitvoeren, allhans wanneer de Vlaamse en 
Waalse federalistische « extremisten » 
verder zouden blijven ageren. Als we de 
h. Leynen mogen geloven zouden ze iets 
dergelijlis reeds van zins geweest zijn in 
de zomer van 1960... Dus, zegt de h. 
Leynen, laat ons hraaf en toegeeflijk ztjn 
om erger te voorkomen... -^ 

Wat een bedreiging l 

acht te nemen en er zich toe lenen hen 
geleidelijk te geven wat ze door een of 
andere « putsch » zouden denken te ver
krijgen 

De ware unilarislische machthebbers, 
die meestal achter de schermen werken, 
hebben maar één droom : het systeem 
zoals het is en zoals het hen voordelig is, 
ze lang mogelijk in leven te houden. Zij 
verdedigen noch min noch meer hun 
hegemonie en zijn bereid daarvoor, als het 
nodig is, veel te wagen. Alles wat kan 
leiden tot verdere demokratizering van de 
maatschappij trachten zij te verhinderen 

of af te remmen. En van een aanpassing 
van de Belgische strukluren aan de wer
kelijkheid der beide volkeren willen ze 
zeker niet horen. 

Nu is het zo dat ze de laatste jaren wel 
enigszins ongerust zijn geworden. Tegen
over een met de dag bewuster en zelf
zekerder optredend Vlaanderen is de vrees 
der Walen en der Franstaligen toegenomen. 
Hun bevoorrechte positie op menig vlak 
lijkt met dé dag meer bedreigd. De Walen 
reageren daarop met federalisme te eisen, 
wat vele flaminganten - juist omdat zij 
geen imperialisten zijn - al lang voorstaan. 
De Franstalige bourgeoisie daarentegen 
gebruikt al haar energie om hel Vlaams 
ontvoogdingsproces af te remmen en tegen 
ie werken. Zij vreest anderzijds ook bepaal
de strekkingen op sociaal-ekonomisch ge
bied, die vooral in Wallonië aanhang heb
ben. Dit bleek het duidelijkst in de winter 
van 19G0-1961. 

Voor de unitaristen komt het gevaar ait 
twee hoeken : vanwege de radikale linkse 
s<icialisten, vooral Walen, en vanwege de 
strijdende flaminganten. 

Het is legen hen dal nu een groot-
scheept tegenoffensief aan de gang is. Om 
te beletten dat beide krachten zich eens 
tezamen tegen het unilarislische systeem 
en zijn steunpilaren zouden richten wordt 
een dubbele taktiek toegepast. Het sociaal-
revolutionair gevaar tracht men te beteu
gelen door de staat te versterken, vandaar 
de nieuwe ordewetten. Anderzijds poogt 
men deze revolutionairen zoveel mogelijk 
wind uit de zeilen te nemen m ze aj t» 
zonderen. 

Ook tegen de flaminganten, die hoe 
langer hoe meer in de straat ageren, moeten 
de ordewetten een wapen zijn. Daarnaast 
tracht men ze te ontmoedigen door een 
koalitie tegen hen te vormen van de uni-
taristische machten achter de schermen, de 
Franstalige bourgeoisie en de Walen Om 
dat te bereiken krijgen de Walen en Frans
taligen op vele gebieden wat zij vragen. 
De « oplossing » van Hertoginnedal is daar 
een sprekend voorbeeld van... 

De C.V.P.- en B.S.P.-volksverlegenivoor-
digers en senatoren die zich tot dit 
behoudsgezinde spel lenen, schijnen echter 
niet te beseffen dat zij geleidelijk aan hel
pen, bij vele mensen in Wallonië en Vlaan
deren, het geloof in de demokratie te 
ondermijnen. ' 

De geschiedenis met de ordehandhavings-
wetten is van aard om vele aklieve arbei
dersmilitanten te ontmoedigen door ze te 
doen twijfelen aan het praktische nut van 
hun strijd, aangezien hun eigen politici 
dingen stemmen waarvan zij niet willen. 

De wi/ze waarop in het parlement dt 
« oplossing » voor de taalproblemen erdoor 
is gesleurd is van aard om bij vele Vla
mingen hel vertrouwen in de demokra-
tische wetgeving ernstig te schokken en 
sommigen zelfs het geloof in het parle
mentaire stelsel te ontnemen. 

Is het dat wat men wil ? 
Dat de demokraUsche mandatarissen dan 

zeer goed uil hun doppen kijken en zich 
niet verder letien tot dit verderfelijk spel 
van duistere belangengroepen. Eer het te 
laat U, 

P. Martens. 



6 DE VOLKSUNIi 

waarde landgenoten 
« De Viaamse C.V.P.-senatoren zullen de ontwerpen 

ffoedkeuren, hoewel de voorgestelde oplossing inzake 
df' zes randgemeenten ons niet bevredigt en zelfs met 
bitterheid vervult n. 

Senator A. Sledsens, 
Senaatsvergadering 
van 23 juli 1963. 

" Wat de anderen vertelden over hun bitterheid of 
hun ontgoocheling, doet niets terzake : zij stemden JA ». 

Volksvert. Jos Van Eynde in 
« Volksgazet » van 31 juli 1963. 

NIEUWE NAAM 

Op het ministerie van 
Openbare Werken is men be
zig, op alle plans en beschei
den van de « route de Wal
lonië », deze naam te verwij
deren. Stelselmatig wordt hij 
vervangen door « autoroute 
Mons-Liège ». 

Want stel u voor dat de 
Vlamingen het in hun hoofd 
zouden halen, hun sektie van 
de E3 « autosnelweg van 
Vlaanderen » te noemen. Het 
yaderland ware in gevaar! 

Men moffelt wel de naam 
€ route de Wallonië » weg, 
maar de priorité absolue 
blijft bestaan. 

LEZERSBRIEF 

In een lezersbrief van de 
•« Pourquoi - Pas? » werd ver
leden week het boek « Les 
coulisses du monde animal » 
van dr F. Médy geciteerd te
gen... de Vlaamse leeuw. 
Luister maar ; « Is het niet 
vreemd vast te stellen dat, 
behalve dan bij de vlinders, 
twee kleuren in de natuur 
voorbehouden schijnen te 
zijn voor al wat bijt en 
steekt : het geel en het 
zwart? Al wat kwetst is geel 
en zwart, van de koningstij
ger tot de wesp, van de pan
ter tot de slang. Schaduw en 
licht... leven en dood : het 
geel en het zwart zijn wel 
zeer tragisch verenigd ». 

Ziedaar dan de definitieve 
uitleg, ook voor ons aller na
tionaal simbool : het rood is 
he t hartebloed dat vloeit 
door de zwart-gele beet. 

VOLKSVERRADERS 

Onder deze titel schrijft 
Jan Verroken in het C.V.P.-
ledenblad « I>e Stem van het 
Volk » zijn zoveelste recht
vaardigingsartikel, waarin 
hij de houding van de Volks
unie natuurlijk negatief 
noemt en hij het Volksunie-
recept beweert weer te ge
ven : hard schreeuwen op 
vergaderingen, een straffe 
speech houden in het par 'e-
ment, geen verantwoorde
lijkheid nemen en neen 
stemmen. 

Verroken zegt dat zulks de 
goede weg is om nooit « ver
rader » te worden genoemd. 
« Maar op die manier zult ge 
wellicht nooit iets oplossen 
voor Vlaanderen ». 

Misschien, Jan! Wanneer 
een handjevol V.U. - manda
tarissen neen stemt, behoort 
dat praktisch uitsluitend tot 
het principiële domein. 

Maar wanneer al die noes
te, overtuigde, eerlijke en 
noem maar op Vlaamse 
C.V.P. - ers één enkele keer 
neen zouden stemmen, er zou 
— geloven we — heel vlug 
wat veranderen voor Vlaan
deren! 

Omdat de zaken zo liggen, 
is het onze verdomde plicht 
er voor te zorgen dat er in 
het Parlement voldoende na
tionalistische stemmen zijn 
opdat zij bij de stemming 
ook anders dan op het prin
cipiële vlak zouden doorwe
gen. 

En wat betreft het woord 
verrader, ook wij zijn tegen 
een inflatie ervan. Het geldt 
stellig niet voor een aantal 
parlementaire boeren die 
achter elke politieke mest-
kar meetrekken, als ze maar 

niet voorop moeten lopen. 
Voor hen geldt alleen het 
woord snullen. 

Maar wie de pretentie 
heeft, beter te weten en een 
deskundige te zijn... 

GELDHAAtr 

Wij hebben ons har t vast
gehouden toen naast de 
Gentse C.V.P. franskiljon 
Theo Lefèvre ook de Gentse 
bourgeoissocialistische frans
kiljon Anseele in de regering 
kwam. * 

Wij kennen hem. 
Ons wantrouwen bleek weer 

eens gegrond want,(ie man zit 
nog maar pas in de regering 
of hij wil weer meer geld uit 
onze zakken halen. 

Hij zal het niet halen bij 
zijn vrienden van het groot
kapitaal, neen hij zal het 
weer halen bij de gewone ver
bruiker. 

De posttarieven, die reeds 
herhaaldelijk verhoogd wer
den de vorige jaren zullen nog 
maar eens opnieuw verhoogd 
worden. 

Leve onze regering van het 
goedkope leven. 

Leve het Belgische socialis
me. 

DWAZE PRAAT 

Manu Ruys weet niet meer 
wat schrijven. Hij heeft voor 
veertien dagen « verzuimd » te 
vermelden dat bij de tiental
len en tientallen wetsverbete-
ringen die Daniël De Coninck 
in de Kamer voorstelde onze 
volksvertegenwoordiger nooit 
steun kreeg van de Vlaamse 
C.V.P.-ers 

Wanneer thans senator 
Diependaele in de senaat zegt 
dat hij die tientallen en tien
tallen amendementen niet zal 
hernemen omdat toch geen 
enkele Vlaamse kleurpolitie-
keling ze wil steunen, valt hij 
ons aan omdat we geen 
amendementen voorstellen I 

Eerlijkheid en goede trouw 
moet men in De Standaard 
niet gaan .zoeken. 

PENSIOEN EN NOG WAT 

Zoals men weet hebben on
ze ministeriële excellenties bij 
de Raad van State een ont
werp ingediend waarbij ze 
zichzelf een royaal pensioen 
willen bezorgen. 

Maar hoe is nu feitelijk de 
finantlële toestand van onze 
ministers ? Het antwoord is 
gemakkelijk : een ministeri
ele excellentie verdient 
375.000 F per jaar, waarbij 
zijn volle parlementaire wed
de is te voegen. Maakt dus het 
slordig sommetje van 675.«00 
F per jaar of 56.250 F per 
maand. Daarbij komt nog een 
forfaitaire vergoeding van 
50.000 F voor de gewone mi
nisters, wat hun wedde op
drijft tot praktisch 60.500 F 
per maand. Voor de Eerste-
Minister en de Minister van 

Buitenlandse Zaken word^ 
dat 65.000 P per maand. 

De ministers genieten daar
enboven gratis van huisves
ting, verwarming, verlichting, 
reiniging en onderhoud hun
ner ministeriële woning. En ze 
rijden in een peperdure slee
met-chauffeur. 

Daarenboven kan men de 
ministeriële bedrijvigheid ge
rust koppelen aan nog lukra-
tiever dingen. De voorbeelden 
zijn legio ! 

En wij maar eisen : < ont--
slag, ontslag ! >. De heren we
ten wel beter ! 

« FASCISTEN » 
Wie hier in dit land niet 

volkomen naar de pijpen 
danst van de grote pohtieke 
partijen en sindikale organi-
zaties ,is een fascist. 

Wij van de Volksunie zijn 
dat al gewoon. En ons fascis
tisch gezelschap groeit, want 
in de Volksgazet heeft Syndi-
kalist een artikel gepleegd 
waarin hij tot de ambtenaren 

van Finantiën zegt dat hun 
eenheidssindikaat verdacht 
sterk naar corporatisme en 
facisme ruikt. 

Nieuwe proletarische 
strijdleuze : « Mijn belasting
ontvanger is een fascist s.. 

« Men is altijd de fascist 
van iemand», zouden ze in 
aanpassing van een bekende 
spreuk kunnen zeggen. 

« Fascisten », dus achter de tralies. 

Bij de bespreking van het pensioen der zelfstandigen 
Is Reimond Mattheyssens in de Kamer aan het woord 
gekomen. In zijn inleiding belichtte hij' opnieuw de benarde 
voorwaarden waarin tal van bejaarde zelfstandigen moeten 
leven. Voor deze mensen valt het dubbel hard daar zij 
meestal vroeger een zekere welstand hebben gekend. Hun 
kapitaaltje, als zij het hebben, is door de oorlogsomstan
digheden tot niet eens een vierde van zijn vroegere koop
kracht gedaald. Wanneer zij de betrekkelijke welstand om 
zich heen zien, krijgen zij, op de koop toe nog een sociaal 
minderwaardigheidsgevoel. Beslist de laatste levensjaren 
van deze mensen zijn ver van rooskleurig. 

het pensioen 
der zelfstandigen 

Hoewel deze mensen, zo 
vervolgde spreker, geten hoge 
verwachtingen hadden zijn 
zij toch nog teleurgesteld 
door de te geringe verhogin
gen van het wetsontwerp. 

De verhoging der pensioen
bedragen zijn onvoldoende, 
de verhoging der bijdragen 
door de actieve zelfstandigen 
is te sterk vooral voor de 
kleine i ie haast worden ver
dubbeld. • 

Spreker onderstreepte dat 
vooral de financieele last uit 
het verleden op het stelsel 
drukt. Deze last, zo meende 
hij, moet niet door de zelf
standigen alleen worden ge
dragen maar door de ge
meenschap, d.i. de Staat, zo
als het bij de loontrekkenden 
het geval was. 

Wat het stelsel van het 
pensioen der zelfstandigen 
nog ongunstig beïnvloed is de 

verhouding van actieve zelf
standigen ten opzichte van 
de gepensionneerden, zodat 
een te klein aantal actieven 
moet opkomen voor een be
trekkelijk groot aantal ge
pensionneerden. Deze ver
houding ligt hier veel nade
liger dan bij de loontrekken
den, bovendien verloopt de 
evolutie veel ongunstiger zo
dat in de toekomst het stel
sel der zelfstandigen er maar 
steeds zal op achteruit gaan 
ten opzichte van dit der loon
trekkenden 

Spreker kantte zich ver
volgens tegen een nieuwig
heid die met 't ontwerp wordt 
ingevoerd. De zelfstandigen 
die na 60 of 65 jaar blijven 
voortwerken zullen voortaan 
een solidariteitsbijdrage moe
ten betalen. Spreker noemde 
deze bepaling ongezond en 
onrechtvaardig. Immers, zo 
betoogde onze verkozene. dit 
systeem betekent een be
straffing van de meest ac
tieve. Verder is de Staat on
rechtvaardig, daar hij die
genen laat betalen, die de 
gemeenschap reeds ontlasten-
van de betaling van hun pen
sioen. 

Rg.imond Mattheyssens he
kelt dan de ongelijke behan
deling van de zelfstandigen, 
met de hoogbezoldige loon
trekkenden. Zo krijgt een 
kleine zelfstandige maar een 
(schamel) pensioen na on
derzoek van de bestaansmid
delen, daar waar bv. een 
bankdirecteur die gedurende 
tientallen jaren, tienduizen
den per maand heeft ver
diend, zijn pensioen krijgt 
zonder onderzoek naar zijn 
bestaansmiddelen. 

Spreker wijst erop dat de 
sociale politiek moet verbreed 
worden. Aanvankelijk was zij 
bedoeld, om het beklagens
waardig lot van de uitgebui
te arbeiders te verbeteren. 
Daarin zijn gelukkig veel ver
beteringen gekomen en kun
nen de inspanningen verder 
gezet. Maar vooral dient men 
nu te denken aan de kleine 
gepensionneerde zelfstandi
gen die nu de paria's zijn ge
worden. 

Spreker richtte zich spot
tend tot de h. Declerck, mi
nister van Middenstand, en 
vroeg hem waarom hij geen 
ruggespraak heeft gehouden 
met minister Leburton. die 
destijds reeds, aan een lage

re index, een pensioen van 
30.000 F voorstelde, in plaats 
van 24.000 F zoals minister 
Declerck thans voorstelt. 

Reim. Mattheyssens wees 
erop dat de h., Leburton geen 
demagoog is en geen extre
mist, maar een minister, per 
definitie een ernstig man, 
die zijn verantwoordelijkheid 
opneemt. 

Deze minister moet beslist 
weten waar het geld hier
voor moet vandaan komen. 
Minister Declerck moet het 
hem maar vragen. Want, zo 
vervolgde onze verkozene 
men kan niet aannemen dat 
de heer Leburton, die een so
ciaal vooruitstrevend man is, 
nu minder edelmoedig zou 
zijn voor de zelfstandigen, 
nu hij werkelijk voor hen iets 
kan doen, dan ten tijde toen 
hij zijn wetvoorstel voor een 
pensioen van 30.000 F voor
stelde. 

Tot besluit zei onze verko
zene voorstajtMÏer te zijn met 
minister Leburton voor een 
pensioen van 30.000 F in af
wachting van een algemeen 
basispensioen zonder onder
zoek naar de bestaansmidde
len. 
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D« Jacobijnse staatsopvatting bij <fe grote meerder
heid van het Nationaal Kongres van 1830/31, als van
zelfsprekend gevolg van vele eeuwen Franse taal- en 
kultuur-invloeden in onze gewesten, is er de histo
rische oorzaak van dat de Belgische staat zeer v l i j t ig 

GEMEENTEN: EEN NIEUW BEGRIP 
op eng centralistische bazis werd ingericht. Het « één 
staat, één volk, één taal» van het Belgisch staatsna-
tionalisme heeft er tot vandaag 1963, meer dan 130 
jaar lang, voor gezorgd dat het land in al zi jn kul tu-
rele, sociale en ekonomische aspekten bestuurd werd 
en bleef vanuit een parlementair-centralistische vizie 
op de werkingsproblemen van de staat. 
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Naarmate de overheids
bemoeiingen in de ontwikke
ling van de maatschappij 
groter werden, steeg ook 
langzaam maar zeker, het 
aantal wrijvingspunten tus
sen de unitaire, alles nivel
lerende bestuursvorm van 
het Belgisch sisteem ener
zijds, en de nationale en re
gionale verschillen in volks
aard en ekonomische noden 
binnen het kader van de 
eenheidsstaat anderzijds. 
Hun centralistisch beginsel 
getrouw hebben de Belgische 
politici er zich echter blij
vend op toegelegd Brussel tot 
centrum van alle werkelijke 
politieke besUssmgsmacht 
uit te bouwen en de macht 
van provincies en gemeenten 
te beknotten en te ondergra
ven. Veel meer dan het voog-
dij-prmclpe ooit bedoeld 
heeft. Is alle werkelijke 
macht te Brussel gekoncen-
treerd. De provinciale en. 
enigszins in mindere mate, 
ook de gemeentelijke auto
nomie zijn uitgeholde be
grippen geworden die nog 
betekenis hebben in de teo-
rie van de wetboeken, maar 
door de dagelijkse praktijk 
in hoge mate genegeerd wor
den en haast totaal deze 
teoretisch betekenis hebben 
verloren. De provinciale en 
gemeentelijke autonomie is 
op het niveau van 1830 blij
ven staan, terwijl de uitbrei
ding van de staatsmacht se-

nale ekonomische politiek en 
waar vooral Vlaanderen baat 
zou hebben bij een beleid dat 
het aksent legt op ekspan-
sieve industrie - sektoren, 
zorgt het door de holdings 
gemanipuleerde centralisme 
er wel voor dat de Belgische 
wetgeving en de Vlaamse en 
Waalse centen aangewend 
worden voor een defensieve 
politiek ten gunste van de 
bestaande ekonomische uit
rusting. 

Onder mvloed van het 
unitair politiek centralisme 
en als gevolg van het libe
raal, socialistisch en staats-
katoliek dienstbetoon aan de 
holdings is in de Belgische 
ekonomie dan ook alles reeds 
vele jaren funktie van de 
Brussels-Waalse oorzaak en 
het Vlaams gevolg En zolang 
de zenuwcentra van het land 
in unitair - kapitalistische 
handen blijven, zal aan de
ze toestand niet veel te ver
anderen zijn! 

Tenzij...! De maatschap
pij is een levend organisme. 
En in zover zelfs Vlaanderen 
zich niet blijvend in een 
staat van ekonomische on-
derontwikkelmg laat hou
den, zijn we aardig op weg 
om in het konservatieve Bel
gische huishouden heel wat 
herrie te gaan schoppen Het 
is nog lang niet gebeurd, na
tuurlijk met! 

Zolang de progressieve 
krachten in Vlaanderen niet 

gewestelijke en gemeente
lijke overheden op heel wat 
plaatsen zelf het initiatief 
genomen tot vooral ekono
mische maatregelen. Ons 
ekonomisch leven wordt 
vandaag gekenmerkt door 
een regionalisme dat niet 
teruggrijpt naar het tijdperk 
van de graven en de herto
gen, maar dat wortelt in de 
koude zakelijkheid van de 
hedendaagse wetenschap Er 
is een ekonomisch regiona
lisme aan bod gekomen dat 
met moderne middelen en 
moderne argumenten de 
strijd heeft aangebonden 
met het Brussels adminis
tratief en politiek water
hoofd, dat al te lang een po
litiek heeft gevoerd met voor 
Vlaanderen strukturele werk
loosheid en veel te hoge ar-
beidsmobilitelt als enige 
tastbare rezultaten. 

Vooral de verschillende 
Vlaamse gewesten van het 
land hebben uiteindelijk, en 
juist, ingezien dat ze hun 
eigen lot zelf in handen 
moesten nemen, dat ze de 
sociale en de ekonomische no
den van hun streek zelf 
dienden te behartigen, want 
dat het vanuit Brussel ge
voerd beleid slechts het ei
gen Brussels prestige en het 
Waals belang als richtingge
vend aanvaardde Het 19de 
eeuws centralisme begint 
eindelijk, en met vele jaren 
vertraging, plaats te maken 

nieuwe raak voor gemeenlebesfuren 
gemeenie uilbouwen lol drager 

van reg ionaa l -ekonomische groe i 

dertdien vooral de centrale 
bestuursinstellingen ten goe
de gekomen is. 

Van deze op zichzelf voor 
Vlaanderen en Wallonië 
reeds nefaste toestand wordt 
daarenboven door het over
grote deel van de Belgische 
en internationale kapitaal -
koncentraties op zeer han
dige wijze gebruik en mis
bruik gemaakt om hun fi
nanciële belangen en verle
den investeringen te verde
digen tegen een sociaal-ge
richte en regionaal - gesprei
de ekonomische politiek. Het 
Belgisch centralisme maakt 
het gemeentelijke en zelfs 
gewestelijke initiatieven zo 
goed als onmogelijk in te 
gaan tegen wat vanuit Brus
sel gedikteerd wordt. Waar 
de onderscheiden gewesten 
van het land alle heil mogen 
verwachten van een regio-

zullen afleren om heel hard 
te schreeuwen en zeer wei
nig na te denken, zolang zal 
het Belgisch groot-kapitaal 
aan geen koerswijziging be
ginnen en moeten wij er met 
aan denken hen ooit de 
macht te ontnemen! 

Ondertussen zijn de ge
meentelijke en regionale 
krachten, tastend en onze
ker, maar vastberaden en 
hoopvol, in beweging geko
men. Brussel, dat als verza
melplaats van 19de eeuwse 
instellingen en elders lang 
achterhaalde opvattingen 
haar gelijke niet meer heeft, 
ziet vandaag met lede ogen 
dat de politieke en ekonomi
sche ontwikkeling van het 
land haar uit de handen 
dreigt te groeien. Als onge
wild en onvermoed gevolg 
van 130 jaar Belgisch uni
tair centralisme hebben de 

voor een aan onze tijdaan-
gepaste decentralizatie Meer 
en meer wordt aandacht ge
geven aan de kleinere ge
meenschappen in het groter 
geheel. Het belang van bv. 
de gemeente, als kleinste or
ganische eenheid van de 
volksgemeenschap, wordt 
van alle zijden met steeds 
meer nadruk beklemtoond. 
Van de passieve en lOuter 
administratieve rol die ze 
vroeger te vervullen hadden, 
worden onze gemeentebe
sturen nu geroepen tot een 
zeer aktleve medewerking 
aan het verhogen van het 
algemeen welvaartspeil. 

Het is ook voor een leek in 
regionale ekonomie duidelijk 
dat de zoeven 8:eschetste 
evolutie onze gemeentebe
sturen voor een uiterst moei
lijke en ingewikkelde taak 
heeft gep'aatst. Hun verant-
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Vlaamse gemeenten : oude roem, nieuw begrip. 

woordelijkheid ten overstaan 
van een geografische wel
vaartspreiding is vandaag 
oneindig veel zwaarder dan 
bv. tien jaar geleden! 

Dat alles wil, spijtig ge
noeg, niet zeggen dat nu alle 
gemeente - poUtiekers zich 
van deze klimaatsverande
ring bewust zijn. Bijna met 
ontzetting stelt men iedere 
dag opnieuw vast hoe lang
zaam het regionaal - ekono
misch licht op vele plaatsen 
in de gemeentelijke duister
nis doordringt en hoe wei
nig begrip heel wat gemeen
tevaderen aan de dag leggen 
waar het er om gaat hun ge
meente in te schakelen in 
de regionale ekonomie van 
hun gewest. Van de vele in
strumenten van ekonomi
sche politiek die kunnen bij
dragen om ook hun bevol
king te laten profiteren van 
de regionale ekspansie, wor
den er op vele plaatsen haast 
nog geen aangewend. Het 
gemeentelijk beleid geeft op 
al te veel plaatsen voorloKJ* 
nog niets anders te zien dan 
onbeg:;ip, onkunde en kleine 
dorpspolitiek in de meest 
slechte betekenis van het 
woord. 

De taak van de gemeenten 
ter bevordering van de re 

gionaal - ekonomische groei 
is nochtans uitgebreid en 
belangrijk En deze taak is 
des te belangrijker, omdat 
heel wat initiatieven voorlo
pig nog hoofdzakelijk van de 
gemeentebesturen moeten 
uitgaan, in afwachting dat 
hun taak door anderen wordt 
overgenomen. 

Het waarom hiervan is 
duidelijk. Zolang de gemeen
te de enige publiekrechtelij
ke instelling is met werke
lijke macht en bevoegdheid, 
kan hun taak niet worden 
overgenomen door de gewes
ten, die over geen bes is-
singsbevoegdheid beschik
ken. 

En de wetenschappelijke 
instellingen mogen slechts 
adviezen geven. 

Dat alles geeft een nieuwe 
inhoud aan het oude ge
meente - begrip. Op de 
schouders van or^/e gemeen
tebesturen 4r'J'Kt voortaan 
dl» ts.a.k n'un gemeente uit te 
Douwen tot drager van de 
regionaal-ekonomische groei. 
Dit is een totaal nieuw pro
bleem en het vergt een mo
derne aanpak. Hopelijk mis
sen we ook deze trein niet ' 

Johan van Breda. 
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Wie tijdens een juni- of julidag over de goede grint-

banen van de Overmaasse dalen en heuvelen rijdt, zal op 

gezette tijden opgeschrikt worden door kanonschoten en 

daarbij in de mening geraken dat er legerocfeningen gehou-
fc 
'den worden. Niets is minder waar, in werkelijkheid gaat 
het hier om de talloze mazout- of karbuurkanonnetjes die 
-

links en rechts in het gebied staan opgesteld met het oog 

©p de verjaging van zwermen spreeuwen, merels, raven en 
andere vogels die zich vol overgave te goed doen aan malse 

kersen in de talloze boomgaarden van het sappige Over

maas. 

Wij spraken te Moeiingen 
' ïn de Voerstreek met de ou
de beer Walpot, een aarts-
vaderlijke boerenfiguur met 
teen hangsnor en een Rijn
lands uiterlijk, een man die 
ondanks zijn 78 jaar nog als 
een jonge kerel de bomen 
Inkruipt om de oogst mee te 
doen. Niemand beter dan hij 
kent de knepen van de ker-
senteelt, een teelt die onge
twijfeld een der voornaam-
ete van de Voerstreek en van 
Overmaas uitmaakt. 

Kersen als pru imen 

.J!r zijn niet minder dan 
Iwaalf verschillende soorten 
kersen in dit gebied, eigen 
aan de streek : de bruine, de 

ETEN 
fruitbomen en vooral dan 
voor kersen, waar de pitvor-
ming van veel belang is. 

Het is dan ook geen won
der talloze in het wild groei
ende bomen aan te treffen: 
waar er ergens door een vo
gel of door een andere oor
zaak een kersensteen be
landt, bestaat er alle kans 
voor het opschieten van een 
boom. Deze wilde bomen dra
gen echter zeer kleine vruch
ten (ongeveer ter grootte van 
een knikkertje) die niet erg 
gegeerd worden, maar waar
van bloesem de beste stof le
vert voor de bevruchting van 
de kultuurbomen. 

"<»i"'»'"^'^»"J ;»^•)^l^^y'^•^•^4/^^• ,' ''l^'^'IJ 

Witte bigaro, de « loene », de 
« dikke » en de bastaardikke 
die ongetwij'feM de meest t i -
pische kers van de Voerstreek 
is. Daarbij komt nog de edel-
finger, een Duitse kers die de 
grootte heeft van een kleine 
pruim! Heeft men van de 
edelfinger met één kers een 
mondvol, dan is de bastaard-
dikke zonder twijfel de sma
kelijkste en de zoetste. Deze 
kool-zwarte kers heeft daar
bij het voordeel dat Ze geen 
zuur bevat zodat men ze bij 
kilo's in een keer kan eten. 
Ze wordt ook niet rot maar 
verdroogt langzaam bij be
waring. De oorzaak van de 
weelderige kersenboombloei 
in Overmaas is te vinden in 
het feit dat de rotsachtige 
bodem uit mergelgesteente 
bestaat, de ideale grond voor 

Valpart i jen 

Doorheen de ganse streek 
liggen de « kersenweien » — 
zoals de boomgaarden ge
noemd worden — verspreid, 
nagenoeg iedereen bezit hier 
een kersengaard, soms tot 
tweehonderd bomen! Vanaf 
einde mei — alnaargelang 
het weder — gaan de pluk
kers aan het werk. Een en
kele man kan per dag 120 
tot 150 kgr kersen plukken. 
Deze plukkers werken het 
hele seizoen door tot septem
ber, want na de kersen ko
men de pruimen, de appelen 
en de peren. Een plukker 
verdient voor zijn arbeid zo
wat 5 tot 6 F per kilo, zodat 
uiteindelijk geen onaardig 
bedrag bijeengebracht wordt. 
Kersen plukken is echter een 
gevaarvol werk dat steeds 

\ 

Meer en meer loerislen zak
ken af naar de Voerstreek waar 
het natuurschoon (tot nog toe 
te weinig gekend) als een mag
neet werkt. 

Kende « Hof de Voer » sinds 
de opening een reuze-bijval, 
dan is dit ook hel geval met 
liet onlangs geopende kam
peerterrein « Rusticana » dat 
gelegen is te Moelingen. Dit 
kampeerterrein - behorende tot 
een oude boerderij met ivater-
molen en jorellenvijver - be
reikt men wanneer men aan 
de Berwinnebrug komende van 
Wezet, rechlsaj slaat. In de 
Voerenstraal IGl kan men ver
volgens het erf van de hofstee 
opiijden. liet terrein is enig 
mooi gelegen aan de voet van 
een steile mergelbcrg en aan 
de rand van hel bergriviertje 
de lierwinne dal ter plaatse ook 
een waterval voedt. Voor de 
liefhebbers is er visgelegenheid 
op forellen, voor de wandelaars 
zijn de bos- en bergwegen een 
alraktie en de minnaars van 
aichitekluur zullen hun hart 
kunnen ophalen bij het zien 
van de talrijke mooie oude 
kastelen en kerkjes van de 
Voerstreek. 

Inlichtingen kunnen steeds 
verkregen worden bij « Hof de 
Voer » Kloosterstraat 8i, 's Gra-
venvoeren. Telefoon 04/796200, 
waojr eveneens de folder van 
Overmaas ter beschikking ge
steld wordt. 

i 

OVERMAAS 
TUSSEN KERS 

EN GALMEI 
Overmaas is de jongste jaren fel in de belangstelling 

gekomen door de taalstrijd en dan vooral door de gebeur
tenissen die zich in de Voerstreek hebben afgespeeld. De 
Voerstreek is echter slechts een deel van Overmaas. Daar 
liggen nog de Platdietse streek, de streek van Aubel en de 
Duitssprekende gebieden rond Eupen. Het was de bedoe
ling van onze redakteur, in enkele reportages een eerste 
kennismaking tot stand te brengen met dit schone land, het 
land waar de kersen zo goed smaken en waar - in een 
onvergetelijke omgeving - die zonderlinge galmeiplant 
bloeit. Daarom ook die op het oog eigenaardige titel van 
onze reportagereeks waarin zowel over de taaitoestand als 
over toeristische merkwaardigheden wordt gesproken. 
« Overmaas tussen kers en galmei ». 

gebeurt vanop een ladder. 
Dergelijke ladders hebben 
soms tot vijftig sporten-en 
een hoogte van veertien me
ter! Verhalen over valpar
tijen, reddende takken, been-
of armbreuken, zijn schering 
en inslag. Onze zegsman viel 
voor twee jaar nog uit een 
kerseboom en brak hierbij 
een been op twee plaatsen. 
Thans is er van heel die val
partij geen enkel letsel meer 
overgeschoten. Zo hoog val
len als de dakgoot van een 
gewoon huis is bij de fruit
plukkers van Overmaas een 
doodgewone zaak! 

Kersenveil ing 

Wanneer men bedenkt dat 
een enkele boom tot 250 kgr 
vruchten kan opleveren en 
wanneer men het ontelbare 
aantal bomen in Overmaas 
bekijkt dan mag men gerust 
spreken van een bloeiende 
teelt. Op de weg van Moelin
gen naar Wezet getuigt de 
kersenveiling — die onder 
direktie staat van een Voere
naar — van een ijverige han
del. Hi?r worden iedere mid
dag honderden kistjes — in 
regel van vijf kilo ieder — 
aangevoerd door de boeren 
Om er geveild te worden. De 
kersen gaan er van 11 tot 13 
F alnaargelang de hoedanig-
nigheid van de vruchten. Een 
eigenaardigheid is wel dat 
men aan het blauwe onder-
leg-papier kan merken of er 
slechte waar bij de vruchten 
is : slechte kersen of ge
kwetste vruchten « bloeden » 
namelijk en laten een don
kere inktkleurige vlek na op 
het papier. Vanuit de veiling 
gaan de Overmaasse kersen 
over heel het binnenland en 
ook naar Duitsland en Enge-

' land. Daartoe is snel vervoer 
nodig want de vruchten moe
ten nog groene stelen heb
ben wanneer zij in de winkels 

aangeboden worden; bruine 
stelen zijn namelijk een ken
merk van oude waar. 

Ver jagen me t luidsprekers 

Wij zegden reeds dat de 
verstuiving in de bloeitijd 
van groot belang is. De over
brengers van het stuifmeel 
worden gevonden bij de bei
en die dan ook veelvuldig 
gehouden worden in talrijke 
boerderijen. Tot de vijanden 
van de kerseboer behoren — 
naast de regen die de kersen 
doet zwellen en barsten — 
de vogels en vooral dan de 
spreeuwen, raven en merels. 
Naast de reeds genoemde 
kanonnetjes worden kara
bijnen gebruikt voor de ver
jaging ervan. Regelmatig met 
een bel of met rammelende 
ketels rondlopen in de kerse-
boomgaarden behoort ook tot 
de alledaagse noodwendighe-
den die tot dit doel aange
wend worden. En een slim
me technieker had er zelfs 
nog iets fijnzinnigers op ge
vonden : hij had op band de 
kreet van een roofvogel we
ten vast te leggen en regel
matig kon men via luidspre
kers in de boomgaai'd deze 
kreet horen galmen, zodat de 
kersenminnende vogels — in 
de waan dat het om een ech
te roofvogel ging — op de 
vlucht sloegen. 

Dat Limburg en Overmaas 
bekend zijn om hun lekkere 
vlaaien is vooral te danken 
aan de kersen die overvloe
dig aangewend worden bij de 
bereiding van kersenlaarten. 
Hier en daar zijn er ook boe
ren die — vooral voor eigen 
gebruik — overheerlijk ker-
sensap weten te bereiden van 
hun voortbrengst en wie de 
geheimen van het vak kent 
kan zelfs zeer straffe wija 
verkrijg-en uit de weelderige 
vruchten van Overmaas. 

S.D.U. 
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Aan alle in-goede lieden van Vlaanderen : stel U 
even voor dat zich vandaag in uw doorbraaf dorp en
kele «vreemden» komen vestigen, vreemden die 
bovendien een andere taal spreken dan de uwe. Stel 

U voor dat die vreemden steeds maar aangroeien, dat 
ze op zeker ogenblik opduiken, niet als kalme sup
porter, maar als bestuurslid van de voetbalploeg, niet 
als bescheiden kerkganger, maar als lid van de kerk
fabriek, zelfs niet als een nietszeggend simpatisant 
van het plaatselijke schoolkomitee, maar als grote 
baas ervan... 

Stel U voor dat die steeds 
maar opdringeriger wordende 
vreemdelingen na enkele tijd 
reeds belangrijke plaatsen 
bezetten op het gemeente
huls, In de besturen van de 
plaatselijke partijen en voor
aanstaande verenigingen. 
Dan komt de tijd dat de In
dringers de eerste plaatsen 
bezetten in de kerk, dat ze 
met de schaal rondkomen en 
dat de pastoor de eerste pre
ken houdt in hun taal : ge 
voelt U als een vreemdeling 
In uw eigen bidplaats. Even 
later kunt U op uw eigen ge
meentehuis haast niet meer 
In uw eigen taal terecht en 
bij de winkeliers in de om
trek is alles ook tweetalig 
geworden of eentalig Frans. 
En gronden kunt U In uw ei
gen dorp niet meer kopen : 
de vreemdelingen die er goed 
voorzitten hebben die sinds 
lang opgekocht of de prijzen 
dusdanig opgedreven dat U 
met uw bescheiden beurs niet 
meer aan kopen hoeft te den
ken. 

G a n s h o r e n 

Dergelijke dingen hebben 
zich afgespeeld in de talrijke 
gemeenten die thans tot de 
Brusselse agglomeratie be
horen en die vroeger zuiver 
Vlaams waren, maar in de 
loop der jaren werden aan
gehecht bij de landhongerige 
hoofdstad. Hetzelfde gebeur
de met Ganshoren, Evere en 
St. Agatha - Berchem, de 
Vlaamse gemeenten die in 
1954 bij Brussel als de « al-
lerlaatsten » werden inge
lijfd. Hetzelfde treurige lot 
Staat thans de zes randge
meenten te wachten en wij 
doen er zeker niet slecht aan 
hier de geschiedenis weer te 
geven van Ganshoren dat 
als voorbeeld mag gelden 
van een vlotte en nietsont
ziende verbeulemansing 

In 1817 werd Ganshoren 
van Jette gescheiden en als 
zelfstandige gemeente uitge
roepen. Zij was toen zo 
Vlaams als Godveerdegem of 
gelijk welk ander dorp in het 
Vlaamse binnenland Zelfs de 
heren die over het dorp heer
sten en hun naam gaven aan 
he t plaatselijke kasteel, had
den een oer-degelijke Neder
landse naam : van Rivieren 
van Aarschot. 

B e w o n e r s 
werden verbannen 

Wat is er intussen gebeurd 
met deze Vlaamse gemeen
te? Er vestigden zich metter
tijd enkele Franstaligen die 
aangelokt werden door de 
ligging van het dorp buiten 
de stad. De inwijkelingen 
groeien snel aan : zij laten 
nieuwe huizen bouwen en 
gaan samenwonen in de stil

aan groeiende nieuwe luxe-
wijken, zij vormen geen 
meerderheid, integendeel een 
kleine minderheid die echter 
over veel geld beschikt en 
veel macht heeft. Geld voor 
de bouwmaatschappijen : 
Etrimo en andere kapitalis
tische trusts die de grond op
kopen en verkavelen, villa
wijken en flatgebouwen op
richten en die gouden zaken 
doen. Alleen de Franstaligen 
zijn kapitaalkrachtig genoeg 
om de hoge prijzen voor de 
gronden of de bouw te beta
len. Weldra kunnen de echte 
(Vlaamse) Ganshorenaars in 
eigen dorp geen voorschoot 
grond meer kopen, geen ei
gen huis bouwen en zelfs niet 
meer huren. Zij worden ver
plicht hiertoe elders te gaan 
en worden als het ware ver
bannen uit hun eigen ge
meente. 

Erger onderd ruk t 
dan negers 

. Macht, hebben, die Frans
taligen ook genoeg : zij drin
gen binnen in de plaatselijke 
politiek, in het bestuur van 
de partijen en duwen hun 
mannetjes naar boven bij de 
verkiezingen zodat deze op 
de goeie plaatsen staan en 
verkozen worden met de 
Vlaamse stemmen van de 
doorbrave kiezers. Het duurt 
niet lang voor zij de gemeen
telijke administratie in h a n 
den krijgen en deze om te 
beginnen tweetalig maken. 
Ook op schoolgebied zijn zij 
aktief : zij eisen en verkrij
gen Franstalig onderwijs 
voor hun kinderen die zeer 
spoedig de (voor onnozele 
halzen aangeziene) Vlaamse 
peuter^ overdonderen en hun 
taal opdringen. In het paro
chiaal leven zijn zij intussen 
ook binnengedrongen en 
trachten het bestuur (zij het 
met minder sukses) in te 
palmen van de verschillenne 
organisaties. 

Dan komt de dag dat de 
vervalste talentelling van 
1947 wordt gepubliceerd; het 
gebeurt in 1954. In niet eens 
tien jaar tijds is Ganshoren 
dat toen bij Groot-Brussel 
(Remember het Gross-Brus
sel der Duitsers) werd inge
lijfd totaal verf ranst, zijn de 
oorspronkelijke bewoners 
verjaagd of werden zij de 
uitgestotenen en geko'oni-
niseerden : mensen die het 
moeilijker hebben dan de 
meeste onderdrukte negers. 

Deelwoningen alleen voor 
Fransta l igen 

De gemeentelijke diensten 
werden na 1954 onmiddellijk 
eentalig Frans. De bouw
maatschappijen werden de 
grote bazen in deze kolonie, 
er werd zelfs een gemeente
lijke maatschappij opgericht 
< Les villas de Ganshoren > 

die ïwee grofe deelwoning-
blokfcen oprichtte met samen 
ongeveer tweehonderd deel
woningen. De maatschappij 
s taa t onder leiding van ge
meentelijke politiefcers en 
heeft ongeveer 90 t. h van de 
appartementen toegekend 
aan Franssprebenden. Deze 
koehandel gebeurde onder 
leiding van een vooraan
staande uit de plaatselijke 
Katholieke partij die voor 
een overgroot gedeelte moet 
bestaan op Vlaams kiesvee. 
Er werden enkele duistere 

er werden ongeveer riwi«cx« 
deelwoningen toegekend, 
praktisch uitsluitend aan 
Franstaligen. 

De Franskiljons moeten op 
gebied van rassendiskrimina-
tie niet onderdoen voor de 
VS.! 
Nederladse scholen 
geboycot 

Na negen jaar inlijving 
zijn er in Ganshoren haast 
geen Vlaamse kleuterscholen 
meer, daarvoor kwamen 
gloednieuwe Franstalige 
klassen in de plaats. 

bedoeling is, want daar waai 
de parochiale overheid steeds 
Nederlands en Frans ge
bruikt, vonden de Franstali
gen dit veel te veel overdre
ven en kregen zij het zover 
dat een Franstalige onder
pastoor voor de nieuwe wij
ken werd benoemd. 

Zonder medeweten nogwel 
van de parochiale overheid! 

Zo is Ganshoren na nog 
geen tien jaar anneksatie bij 
Brussel een gemeente waar 
nog wel Vlaamse verenigin
gen bestaan (plebejersbon-
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Aan de horizon : de franskil jonse invasie 

trukjes gebruikt om mogelij
ke Vlaamse gegadigden te 
weren. 

Eerstens werd de pub'iciteit 
in de Frans gemaakt en ge
richt tot Franstaligen. Voor 
het eerste gebouw bleven 
Vlaamse Ganshorenaars op 
de wachtlijst staan terwijl 
men voortging Franstaligen 

1;e ronselen. Voor het tweede 
kwam de kommissie twee
maal bijeen om acht aanvra
gen te onderzoeken Toen was 
er een Vlaams lid aanwezig. 
De twee daaropvolgenne ver
gaderingen vonden plaats in 
afwezigheid van dit lid (men 
had hem daar hij wegens 
ambtsbezigheden niet aan
wezig kon zijn verzekerd dat 
geen belangrijke beslissingen 
zouden getroffen worden) en 

Via een enorme socia'e 
druk, via allerlei dwangme-
toöes tegen het Nederlands, 
werden de ouders verplicht 
hun kinderen naar de Frans
talige klassen te zenden. Voor 
het Nederlands onderwijs 
dat nog bestaat (zie het St. 
Lutgardisinstituut) wo dt 
niets gedaan, integendeel het 
dient zichzelf recht te hou-
nen. Daar waar nog Neder
landstalige afdelingen be
stonden (ondermeer bij de 
rijkstechnische school voor 
meisjes) werden deze afge
schaft nadat men met aller
lei mogelijke vuile trukjes de 
inschrijving van voldoende 
aantal leerlingen belette. 

De kerk heeft men tot nog 
toe gelukkig niet volledig 
overrompeld hoewel dit de 

den worden gewoonfijk door 
de Franstaligen geschuwd als 
de pest) maar waar de 
Vlaamse oorspronkelijke in
woners alle rechten verloren 
hebben, zich niet meer thuis 
voelen, noch in de kerk, noch 
in de school, noch in het ge
meentehuis. In deze Vlaamse 
gemeente moeten de echte 
Ganshorenaars het vandaag 
stellen met weigerlg verleen
de «Faciliteiten». Van de ge
meentediensten zijn alleen 
de lagere arbeiders nog Vla
mingen. Waarschi n i jk toï . r . 
ooit Grieken of Italianen de 
baan van kuisvrouw of 
straatkeerder komen opeisen. 
Dan wordt die ook nog ont
nomen aan de Vlaamse ar
beiders! 

S.D.L. 
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Wanneer de lezer op deze bladzijde de naam Van 

Eynde zal vinden, zal hij zich waarschijnlijk afvragen 

of die hier beland is zoals Pontius Pilatus in het 

Credo... omdat de achtbare ondervoorzitter der B.S.P. 

zoveel met kuituur te maken heeft als Pilatus met 

het kristendom... 

Het gaat echter niet over de nietbestaande literaire 

of kulturele prestaties van de heer Van Eynde, maar 

wel om hetgeen hij in zijn krant schrijft. Want sedert 

een paar weken genieten de Volksunie en haar ver

tegenwoordigers de eer in zijn blad aangevallen te 

worden op de van hem bekende wijze. 

de grote lichten 

De manier' waarop de ondervoor
zitter van een « nationale » en « tra
ditionele » partij zijn razernij en 
zijn woede uit, is symptomatiscli 
voor het l<aral<ter en de mentaliteit 
van een kerel, die in elk normaal 
land en in elke normale partij het 
niet verder zou brengen dan tot 
straatredenaar — gesteld dat hij 
zijn taal fatsoenlijk zou kunnen 
spreken. Het typeert meteen de 
partij die hij meent diensten te be
wijzen maar die, niettegenstaande 
alle demagogie en alle flaters der 

C.V.P., onder zijn bevoegde leiding 
er niet in geslaagd is de muur der 
30 % te overschrijden... 

In een artikel tegen onze voor
zitter Mr. Van der Eist citeert Van 
Eynde Walschap's « Saluut en 
merci ». 

Nu hebben wij voor Walschap 
als romanschrijver eerbied en be
wondering : de man heeft een sterk 
en meeslepend episch talent en be
hoort tot de besten onder onze 
romanschrijvers. Wanneer hij zich 

echter geroepen voelt ook pseudo-
diepzinnige beschouwingen neer te 
schrijven en zijn antiklerikaal com
plex af fe reageren op zijn lezers, 
wanneer hij het nodig acht met 
hooghartig cynisme de Vlamingen 
die wél iets voor de vrijheid en de 
gelijkberechtiging van hun volk 
voelen, als achterlijke provincialen 
af te schilderen, en wanneer hij 
denkt daarmede zijn geestelijke 
superioriteit te bewijzen, dan ver
wijzen wi j hem naar de Mechelse 
catechismus die hij tot aan zijn 
literaire « doorbraak » toch nog 
steeds als bazis voor zijn levens
beschouwingen aanvaardde : « zo 
leren de ketters, maar zij dolen ». 

Van Eynde citeert uit Walschap's 
« Saluut en Merci » met hetzelfde 
welgevallen, als waarmede hij in 
andere tijden waarschijnlijk Rik de 
Man zou geciteerd hebben. ( In de
zelfde reeks en bij dezelfde uitge
ver waar De Man's « Après Coup » 
verscheen, werd ook, in 1941, de 
Franse vertaling van Walschap's 
« Houtekiet» uitgegeven, naast 
werk van de Franse « fascist » Ber-
trand de Jouvenel; V.E. blijft dus 
in de reeks). 

gesprek met de 

jonge dichter 
Toen ik b innenkwam, vouwde de dichter de krant 

'toe, schoof een paar boeken opzi j en rukte het as

bakje een beetje dichter naar me toe, waarschi jn l i jk 

omdat h i j w i s t dat ik nog al eens vergat de as van m i j n 

sigaret te t ippen.. . 

Ons gesprek belandde van de actual i te i t weldra op 

een meer algemeen vlak. 

— W i j moeten, zei de dichter, ook en zelfs vooral 

bij onze eigen mensen, dit besef doen doordringen : 

dat wij deel uitmaken van een taalkundige, kulturele 

en volkse eenheid van om en bij de twintig miljoen 

zielen, en dat onze strijd op de grens van dit volks

gebied tenslotte een strijd voor dit geheel is... 

Het is daarom spi j t ig, ging hij 
voort, dat sommige mensen zo dik
w i j l s zowel in terminologie als in 
denken, een werkel i |ke — voor 
iedereen die zien w i l k laarbl i jke
l i jke — eenheid miskennen terwi j l 
ze anderzijds toch zo graag spreken 
over een grotere gemeenschap, die 
zi j in de were ld van nu noodzake
l i jk achten... 

— Hetzelfde doet zich trouwer _ 
in de l i teratuur voor, merkte ik op. 
Men negeert of mirwmaliseert de 
nationale b indingen, en w ie bi j z i jn 
beschouwingen het nationale, vo lk 
se element onderstreept, wo rd t als 
bekrompen of provinciaal be
schouwd En di t in naam van een 

internationalisme, en cosmopolit is-
me, dat slechts een surrogaat is 
voor werke l i j ke universal i tei t . . . 

— De meeste literaire beweg in 
gen die een universele weerk lank 
vonden — zowel de romantiek als 
het naturalisme en het expressionis
me — waren in hun oorsprong en 
ook in hun wezen zelf geografisch 
en nationaal gebondea Zij ontston
den ingevolge welbepaalde situaties 
bi j een welbepaald vo l k . . . 
— Ik las nog zopas een in terv ieuw 
met Paul De Wispelaere in « De 
Periskoop ». Daarin wordt beweerd 
dat, hoewel elke literatuur tot op 
zekere hoogte haar eigen karakter 
blijft behouden, een strikt-natio-

nale l i teratuurbeschouwing geen zin 
meer heef t . . . 

— Hier worden tegenstel l ingen 
opgeroepen waar er geen z i jn . Aan 
het begin van elke l i teratuur l igt 
de taal. Maar in het woo rd , in de 
taal d ruk t ieder volk zi jn aard, z i jn 
karakter, z i jn onderscheiden en ver
wantschappen uit. De taal is niet 
alleen een sociaal verbindingsele
ment : z i j bezit ook een psycholo
gische bazis, en is de veru i te r l i j 
k ing van inner l i jke eenheid of ver
scheidenheid. Zi j t rekt daarenboven 
de grenzen : b innen de staatsgren
zen of erover heen. Elke l i teratuur
beschouwing moet daar we l reke
ning mee houden. Zoniet negeert 
ze het essentiële eenheidselement, 
dat tevens het eigenheidselement is 
van elke l i teratuur. 

— Maar er is niet de taal a l leen. . . 
Er z i jn nog de universele stromin
gen, die elk volk beroeren en in 
elke l i teratuur hun weerslag v i n 
den . . . 

— Hun neerslag, inderdaad, maar 
een eigen neerslag. En elke l i tera
tuurbeschouwing houdt ook daar 
rekening mede : ze heeft dat in het 
ver leden gedaan en het is niet van 
vandaag af dat de studie van de 
wisselwerk ing van ideëen en stro
mingen tussen verscheidene k u l -
tuurgemeenschappen, tussen ver
scheidene l i teraturen, noodzakel i jk 
geacht wo rd t tot het bereiken van 
een algemeen overzicht en een die
pere kennis van het eigene, van dat 
wat binnen onze kul tuurgrenzen is 
gegroeid. Er is geen tegenspraak 
tussen de erkenning van de str ikt-
nationale, volkse bazis van elke l i 
teratuur, en de erkenning van un i 
versele geesteli jke stromingen b in 
nen haar gebied. 

— De Wispelaere haalt het voor
beeld aan van de Nederlandse en 
Vlaamse roman, om het « eigen ka
rakter » dat h i j tot op zekere 
hoogte erkent, te staven. 

Walschap's citaat moet dienen om 
de flaminganten in het algemeen 
en de nationalisten in het bizonder 
af te schilderen als een bende pseu-
do-intellektuelen, provincialistische 
dwepers die wel school liepen maar 
geen ontwikkeling kregen, mensen 
zonder gezond verstand die alleen 
maar enkele jaren middelbare stu
dies geslikt hebben, maar die voor 
de rest helemaal geen intellektuele 
« background » hebben. 

Nu is voor iedereen die de situa
ties kent zoals ze zijn (en niet 
zoals sommige linkse auteurs met 
meer literair talent dan intellektuele 
vorming het durven voorstellen) dit 
éne feit niet te loochenen : dat het 
juist bij deze provincialen, deze 
achterlijlcen en deze dwepers zon
der ontwikkeling is, dat de kulturele 
belangstelling — en dus ook de l i 
teraire — het grootst is. 

Dat Walschap moeilijkheden on
dervond met sommige paters die 
zijn werk uitsluitend beoordeelden 
naar de katholieke moraal (en wie 
kan hen dat kwalijk nemen ?) heeft 
nochtans niet belet dat hij, als let
terkundige, zijn eerste doorbraak en 
daarmede ook zijn definitieve faam 

— Het voorbeeld is we l onge luk
kig gekozen. Want hier is het « e i 
gen karakter » van de Nederlandse 
l i teratuur nog eens in compart imen
ten verdeeld, d ie tegenover mekaar 
gesteld worden . Nog eens : de taal 
is de bazis. Wie taaleenheid zegt, 
zegt ku l tuureenheid. En de eenheid 
der ku i tuur betekent tevens : een
heid der l i teratuur . . . 

— En wat dan gedaan met de 
verschil len die werke l i j k tot u i t ing 
komen ? Streuvels, Gezelle, Tim
mermans zi jn toch specif iek Zu id 
nederlands ? Wat betekenen dan de 
zo vaak vastgestelde karakterver
schillen tussen Noord en Zu id : de 
nuchterheid van het Noorden en de 
u i tbund igh id van het Zuiden ? 

— Vooreerst : het regionaal ele
ment zal a l t i jd min of meer sterk 
in elke nationale l i teratuur aanwe
zig z i jn , het sterkst echter daar waar 
een pol i t iek en kul tureel centralisme 
eeuwenlang afwezig was : zoals in 
de Neder landen, zoals in Duitsland. 
En wat het tweede argument be
t ref t : dergel i jke stamverschil len (en 
die lopen niét langs de horizontale 
staatsgrens) treden overal op , in 
elke nationale gemeenschap, zelfs 
in de meest gecentraliseerde (bv . 
Frankr i jk ) . Grenzen zi jn wezens-
l i jnen, zei Verschaeve. Dit wezen is 
ui ter l i jk het best erkenbaar aan de 
taal, die er u i td rukk ing aan geeft. 
Grens van het wezen, grens van het 
volk is dus : grens der taal — en 
omgekeerd. 

— Dus. . . indien w i j de conclusie 
t rekken : wa t België nu beraamt 
tegen Vlaanderen, is in fe i te een 
aanslag op , een oor logsverklar ing 
aan en een diefstal ten nadele van 
heel de Nederlandse gemeenschap ? 

— Inderdaad. . . En wanneer héél 
deze gemeenschap ook werke l i j k 
nationaal voelde, in de échte bete
kenis, dan zou z i j als één man te
gen deze aanslag op zi jn taa lkun
d ige, ku l ture le en volkse gaafhe id 
in verzet komen.. . 

vestigde in andere milieus dan deze 
waarin hij nu verkeert... Ofwel is 
zijn literaire faam dus gevestigd op 
de aanvankelijke erkenning van een 
bende provincialen en achterlijk» 
dwepers — ofwel waren die men
sen niet zo achterlijk en provinciaal 
als Walschap en Van Eynde we l 
willen doen geloven... Wij laten de 
keuze aan hen over. 

Wi j willen nog verder gaan en 
aan de heer Van Eynde vragen, of 
hij het aandurft een steekproef te 
houden en eens te vergelijken bij 
wie de kulturele belangstelling het 
grootst is : bij de flaminganten, bl] 
de nationalisten, bij die provinciale 
achterlijke bende enerzijds, ofwel 
bij zijn verlichte en o ! zo hoog
staande volgelingen anderzijds. Wi j 
zouden bijvoorbeeld kunnen ver
trekken met een blik in de private 
bibliotheek der beide kategoriëen. 

Het Is trouwens via dit « enge » 
p'rovinciale nationalisme, en deze 
« intellektuele middenstand » en niet 
via een aan Brussel en Beulemans 
gebonden socialisme, dat Vlaande
ren — méér dan Wallonië — zijn 
kulturele horizont heeft verwijd. 

Zo herinner ik me dat bij de hul
diging van Romano Guardini te 
Brussel Theo Lefèvre bekende dat 
hij de beroemde Duitse Italiaan^ 
geesteiijke vader der Quickborn-
beweging en auteur van vele wer
ken over godsdienst, jeugdopvoe-
ding, politiek en kuituur, na da 
oorlog leerde kennen via een 
« vriend ». 

Nu weet iedereen dia enigszins 
kontakt gehad heeft met de Vlaamse 
Studentenbeweging, dat jaren voor 
de tweede wereldoorlog Guardini 
reeds in de Vlaamse jeugdbeweging 
bekend was, niet zonder toedoen 
van Ernest Van der Hallen. Maar 
Ernest Van der Hallen was natuur
lijk weer een typisch produkt van 
die « achterlijke provinciale intellek
tuele middenstand ». 

Zo herinner ik me eveneens dat, 
niet zo lang na de eerste wereld
oorlog, Joris Van Severen in zijn 
blad «Ter Waarheid» een der 
eersten was om de aandacht te 
vestigen op de Franse auteur Mar
cel Proust — de psycholoog van 
een decadente Franse bourgeoisie 
— en dat dit maandblad zelfs uit
treksels bracht uit Prousfs oeuvre. 

Maar Van Severen was natuurlijk 
een fascist, en een typisch produkt 
van de « achterlijke provinciale in
tellektuele middenstand ». 

Dit zijn slechts twee voorbeelden 
voor de « achterlijkheid» van de 
nationalisten. 

Het nationalisme. Mijnheer Van 
Eynde, is niet slechts een naar bul
ten werkende kracht voor nationale 
bevrijding, doch ook een naar bin
nen werkende stimulans en faktor 
voor geestelijke verheffing. Ook 
het socialisme had dit kunnen zijn : 
het heeft echter bij zijn publiek 
schromelijk gefaald — omdat gees
telijke en kulturele lichtgewichten 
als Van Eynde en de fameuze Gel
ders (die zijn intellektuele onmacht 
nog ten aanschouwe van het hele 
land vertoont in « Ieder zijn waar
heid ») het voor het zeggen hebben 
in een partij, waar de aangroeiende 
jonge intelligentsia in de pas moet 
lopen op gevaar af « er u i t» ge
smeten te worden. 

Tenslotte nog een woordje over 
Van Eynde's uitval tegen Elias en 
Ward Hermans. Hier spreekt bru
taal en onverholen de hele Van 
Eynde uit : zelfoverschatting van de 
primair die tegenover moreel en 
intellectueel veel hogerstaanden 
slechts als enig argument over een 
aan het pathologische grenzende 
razernij beschikt. 

Wanneer hij Elias' historisch werlc 
over <c De Geschiedenis der Vlaamse 
Gedachte» aanvalt met een vloed 
van scheldwoorden, dan toont h l | 
werkelijk dat hij ofwel niets van dit 
zuiver-historisch werk afweet — 
wat ons geenszins zou verwonderen 
— ofwel dat hij In zijn blinde 
woede van alle hout pijlen wil ma
ken — en in zijn verblinding er 
naast grijpt. Het gemene van da 
aanval schuilt in het feit, dat hl) 
zich veilig weet wanneer hij Elias of 
Ward Hermans aanvalt : de ergste 
kruipers zijn ook het wreedst tegen
over w e e r i - - — 
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STRIJDFONDS ,,NEEN THEO" 
VLAK VOOR DE VERLOFPERIODE HEBBEN WE - ALS 

VOORLAATSTE FAZE VAN ONZE FINANTIELE MOBI-

. LIZATIE - AAN ONZE LEZERS DIE NIET !N HET BEZIT 

ZIJN VAN EEN GIROBOEKJE, EEN BRIEF LATEN GE

WORDEN., 

HET REZULTAAT VAN DEZE O P R O E P ZIET U HIER

ONDER : EEN FLINK EIND BOVEN DE 2 3 0 . 0 0 0 F . 

WIE GEEFT NU DE ALLERLAATSTE DUW AAN DE 

KAR, OM ONS TOT 2 5 0 . 0 0 0 F TE BRENGEN ? 

ZE ZIJN BROODNODIG I EN EEN ROND GETAL. STAAT 

STEEDS GOED 1 

TOTAAL LIJST 3 179.407 

Korbeek-Lo 100 
t Steentje, Diksmuide 100 
Vlissinge, Brugge 20 
Vlaams Huis, Diksmuide 20 
Brief Lummen (Schalbreek) 20 
Brief Bree 20 
Vernieuwe, Brugge 20 
L.R., Kortrijk 20 
Brief, Opglabbeek 20 
Vil. J., De Panne 20 
Seyn. Mich., Gistel 20 
Oostende 20 
Vanh. Jul., Leke 20 
B.R.M.L., Sint Truiden 20 
Blankenberge, brief 20 
Ponjaert, Blankenberge 40 
Brief, Blankenberge - 60 
Duch. J., Sint Truiden 100 
Brief 20 
Voor de recht\ aardige strijd, 
leper 20 
Aangetekend Bruw., Knokke 100 
Knokke 20 
Brugge 20 
Naamloos Oostende 20 
Van twee oudjes die best mee
voelen, Poperinge 40 
M.D. Ben. Hemelrijk, Meerbeke 

100 
Van Borm, Rupelmonde 100 
Ontgoocherd C.V.P'er, Tervuren 

100 
Kortrijk _20 
Waalse randgemeente 100 
Lecluyze, Bellegem 20 
V.D., Koekelare 20 
Uit Mariakerke, Oost-Vl., 100 
Tuya, Brugge 20 
Vlaanderen Eerst 20 
A.V.V. - V.V.K. 20 
Brugge 20 
Kortrijk 100 
Ruddervoorde 20 
Kortrijk 20 
Van de W., Brugge H 20 
Wed. Van R., Brugge 20 
Brussel - zegel Mol 60 
A.V.L., Tienen 100 
Lippenslaan, Knokke 20 
De Houck, leper 20 
Van Dool, leper 100 
And. Wack., leper 20 
Heist aan Zee 20 
Kortrijk 40 
Sint Truiden 20 
Knokke 20 
Aern. Adinkerke 20 
ld. Reg., Brugge 20 
Gilles Burg., Brugge 20 
All. Mare, Diksmuide 20 
Sch. Rik, Roesbrugge 20 
Oostende 20 
Onbekend ' 20 
Oostduinkerke 20 
A. Rog., Lauwe 20 
Van I., Assebroek 40 
L. Deel., Voortdoen Brugge 20 
Franeo 105 
Van Ross., Buken 50 
De Busschere, Gent 100 
Kets, Brassehaat 100 
Ramont, Schaarbeek 200 
Volksunie, Denderhoutem 500 
FKWZ, Zellik 200 
H.T., Petegem/Leie 50 
Volksunie Zellik 1.050 

Van Dooren, Wemmei 1.200 
D.H., Oostende 500 
Van de P., Gentbrugge 100 
Vatlet, Schaarbeek 1.300 
Jos B., Zepperen 250 
Honoré Gepluimd en Co, Aalst 

100 
O.K., Gent 100 
V.U., Lochristie 100 
Z.E.H. M. Lochristie 20 
Vanbr., Bottelare 500 
Dr. M., Melsen 500 
Ceuppens B., Antwerpen 100 
V.E., Tielt 100 
V.L., Hove 100 
Danhieux, Vossem 200 
Verschaeren, Mechelen 500 
R.S., Deurne 100 
J.J., Lommei 100 
A.B., Eisden 100 
De L. O., Antwerpen 100 
Meuleman, Gent 100 
H.B., Leut 200 
J.M., Deurne 100 
Mostmans Jos, Antwerpen 250 
Vlaamse Vrienden, Broechem 

500 
De Tr., Antwerpen 100 
Prov. Leen- en Kredietcentrum, 
Gent 500 
Personeel Prov. Leen- en 
Kredietcentrum, Gent 500 
W. FL, Gentbrugge 200 
M. B., Aartselaar 200 
Volksunie Ranst 300 
De Kiere, Kortrijk 500 
Vanderb., Menen 100 
Uit onze spaarpot, Deurne 100 
Vatlet, Schaarbeek 750 
Mich., Brussel 6 100 
BJ. , Aalst • 200 
R.B., Berchem 500 
Bellegem volge, A.D. 100 
L.D. Lummen 70 
Dev., Berendrecht 100 
De P. en simpatizanten, 
Mechelen 1.500 
Van W. F., Borgerhout 300 
Holemans, Ramsel 1,000 
R.B., Berchem 100 
B.W., Haringe 500 
M. Der., Brugge 100 
Degr. O. Schoten 250 
Cappelare, Poperinge 100 
B.J., Beveren-Waas 200 
Br., Schoten 500 
Check Aerts 200 
Bort., Hasselt 100 
G.E., Leuven 50 
Baksteenmunitie, Ingelmunster 

100 
Hofm., Antwerpen 200 
Manten en Kalle, Kortrijk 120 
Van E. J., Antwerpen 100 
M. enL., Lendelede 150 
Van G., Herentals 300 
M.T., St Genesius Rode 50 
G.F., Knokke 20 
Dehaene Omer, Oostvl. 100 
M.L., Assebroek 100 
Uitkerke 100 
L,A., Bellegem 100 
Van L. M., St Michiels 200 
R.V. en M.L., Deerlijk 40 
X., Wijgmaal 100 
Mevr. Wed. Dosfel 100 
Colle, Afsnee 100 
U. en zonen, Berbroek 250 

De Wachter, Puurs 200 
Van Vlimm., Ekeren 200 
Dhuyv., Sint Andries 100 
Omver en erover, Verscharen, 
Mechelen 500 
W.J., Antwerpen 60 
C.W., Kessel-Lo 50 
Onbekend, Willebroek 100 
Volksunie Willebroek 500 
D.W., Ekeren 1000 
Van een Wemmelaar 50 
L.D.B., Moerbeke Waas 50 
De P., Mechelen iOO 
K. J., Testelt 50 
D.R., Gent 250 
Vlaams Huis, Knokke 1.000 
R.V., Ledegem 500 
Verkain, Stene 200 
Pol., Oostende 100 
Bross J., Ekeren 100 
Bogaerts, Kortrijk 50 
Volksunie Kalmthout 500 
Ruys., Brugge 100 
Check Halen 500 
Caud., Moorsel 100 
Phil en Jan Goud., Moorsel 500 
Weg met de rovers, .\alst 100 
Van H., Mariaburg 200 
Verb., Heule 50 
Dr G., Ronse 500 
Dekeyser, IChtegem 100 
J.D.R., Kortrijk 100 
SLabb., Torhout 20 
D.d.P., Oostende 200 
B.F., Borgloon 100 
Naamloos, Wijgmaal 500 
Leo Hoes, Spanje 1.000 
A.M., Jette 100 
Vic Belmans, Geel 100 
Vanstraelen, Snt Truiden 40 
Onbekend Erondegem 100 
J. Sch., Hasselt 100 
Ant. d.B., Brugge 100 
Veestraten, Gruitrode 100 
Leve Theo, Diksmuide 100 
L. J. Diksmuide 100 
Onbekend Rumbeke 100 
D.R., Brugge 20 
T.G., Merkem 100 
Lamme Goedzak, Antwerpen 300 
Volksunie Blankenberge 500 
De Tollenaere, Vilvoorde 100 
M.R., Rraainem 60 
Wed. R. Deurne 300 
Naamloos, Rumst 200 
Dem., Oostende 50 
Dejonckh., Weerde 25 
Volksunie Moen 800 
Van H., Denderleeuw 100 
De B.O., Ekeren 100 
Durlinger, Oostende 100 
Volksunie Baal 1.020 
De Cremer Bert, Denderhoutem 

1.000 
A.R.M., Kessel-Lo 260 
G.L., Bonheiden 25 
B.F., Hasselt 50 
L.M., Sint Kruis 100 
L. G., Millen 50 
Cr. J., Opgrimbie 20 
Geer. R., Sint Niklaas 100 
Ex-socialist (mijnwerker) 
Maaseik 100 
Sint Gillis Waas 500 
Verbeke Leo, St Niklaas 500 
Volksunie Nieuwpoort 250 
Volksunie Oostduinkerke 250 
M.N., Bilzen 20 
L., Sint Niklaas 200 
Van Dorm. Hon., Menbruggen 

100 
Uit Rijkevorsel 50 
J.V.L., Lauwe 50 
Vier L., Roksem 100 
E.R., Overpelt 100 
P.G., Deurne 100 
J.L., Zedelgem 200 
Volksunie Terjoden 1000 
Prov. Oostende 100 
Middenstander Oostende 100 
Tr. M., Merelbeke 50 
Huyghebaert, Westende 100 
J.G., Kester 105 
G.W., Tongeren 100 
G.G., Sint Truiden 100 
Steun Mortsel 5.000 
H. J.M., Heppen 100 
De Br. A., Blankenberge 100 
Dr B., Tongeren 20 
V.F., Eisden 100 

Val. D., Emelgem 50 
Brussel 18 80 
Onbekend Meise 100 
Maaseik 20 
Bellegem 40 
Heselmans, Tessenderlo 20 
Kortemark 40 
Oostende 50 
Tongeren 20 
Terryn, Stene 20 
Vancr. Jos, Bekegem 20 
A.V.D., Duffel 20 
Berteloot, Westende 20 
Soetewey, Brugge 20 
Guisset, Kuringen 20 
Brugge 20 
Duffel 20 
Boeckhout 20 
Verheyden, Neeroeteren 40 
Vandenhende, Maaseik 20 
Berlaar 20 
Van Laar, Gistel 20 
Elem 20 
Bree 20 
Roeselare 20 
Diepenbeek 20 
Jorissen Joseph, Berg 20 
Herk de Stad 20 
Brugge 100 
Marteel, Middelkerke 20 
Konings, Lanaken 20 
De Doncker, Oostende 40 
Beverst 20 
Vlijtingen 20 
Lokeren 20 
Moors, Maaseik 20 
Bern. L., Heppen 20 
Proven 20 
Mechelen-aan-Maas 20 
DM, Heverlee 100 
Onbekend, Den Haag/ 
Nederland 100 
Berlaar 20 
Clauwaert Jozef, 
Antwerpen 50 
Onbekend, Herzele 100 
Helchteren 20 
Vroninks, Groot-Gelmen 20 
Oostende 100 
Turnhout 20 
Van Rafelgem, Brugge 20 
leper 20 
Vlaams Gezin, Antwerpen 20 
Strubbe, Ichtegem 20 
Oostende 20 
Oostende 20 
Ex-C.V.P.-ers, Sint Truiden 100 
Zonnebeke 20 
Uit Zonnebeke 50 
Koekelare 20 
Roosen, Opglabeek 20 
Vranken, Lummen 20 
Donne, Gruitrode 20 
Kortrijk 20 
Buds, Schulen 20 
Oostende 20 
Fransen, Tongeren 20 
Van de Ven, Kessel 20 
Ampe, Woesten 20 
Leopoldsburg 
(7 zegels 3.-F) 21 
Onbekend Kuurne 
(5 zegels lO.-F) 50 
Oedelem 20 
Laat van Eynde maar loeien, 
toch helpen A.C.O.D.-ers Volks
unie groeien 50 
Brugge 20 
B.M., Halle 20 
K.A., Zele " 200 
R.B., Brugge 20 
Duffel 20 
Loenders, Pet i 20 
G.R., Teralfene 100 
Strauwen, Bilzen 20 
Hoeselt 20 
Franco, leper 20 
Westende 20 
Veurne 20 
R.B., Brugge 20 
Lamme Goedzak, Mechelen 
(10 zegels 3.-F) 30 
Engeland 100 
Opglabbeek 100 
V.M., Harelbeke, 
(100 zegels 0.40.-F) 40 
Uit Pamel voor vervlaamsing 
van ons bedrijf 170 
Onbekend 20 
Vuylsteke, Bevere-Leie 20 

Geldhof, Westkapelte 
Demonie, Jabbeke 
Gistel 
Turnhout 
Engeland 
Blankenberge 
Falleyn, Rlankenberge 
Hoed, Oostende 
Dendermonde 
Hassell 
Naamloos, Beerzel 
Grembergen 
Goede, Westkerke 
Herentals 
Oostende 
Deygers, Knokke 
Van Houte, Nieuwpoort 
Turnhout 
Geel 
Van Br., Kessel 
Kasterlee 
Hoogstraten 
Mol 
Bornem 
Wichelen 
Zolder 
Lichtaart 
Adinkerke 
Soldaat V.L., Duitsland 
Duffel 
Van L., Sint Andries 
Desmet, Bevere-Leie 
Sint Niklaas 
11 juli - Hever 

20 
20 
20 
20 
40 
20 
20 
20 
20 
20 

100 
20 
20 
20 
40 

ao 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

100 
20 
20 
20 

soo 

235.328 

DORTMUNDER 
Tlu»brauh<rf I 
te Leuven 

Alle zaterdagen en 
zondagen 
Opper-Beieren-orkest 
Stemming - plezier 
Alle dagen 's middags ea' 
's avonds beste keuk^i 
niet duur 
• 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie 
Bijzonder Ingericht TO<» 
groepsreizen en 
scholen., enz... 
Parking voor honde rd^ 
autobussen en auto's 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop 

DORTMUNDER 
Tluerbrauhof Q 
t« Antwerpen 

prima koud buffeC 
Open dag en nacht 
Zalen voor vergaderlngeo 
enz... 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 
Leuven 

Schoonste blerkelder 
van het land 
• 
Niet vergeten dat men in 
de drie lokalen de eehte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt 
met de 2 Hertjes 

.̂ 12^ .̂ 

Niet vergeten: 
weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brussel 

file:///alst
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HET VRAAGSTUK VAN DE UNIVERSITEIT 
ANTWERPEN WORDT ELK JAAR MET 
MEER AANDRANG EN ONGEDULD GE
STELD. 

ALS MEN HET ARGUMENTATIEMATE
RIAAL DOORNEEMT KAN MEN DIT TEN 
VOLLE BEGRIJPEN EN ZICH AFVRAGEN 
WAAROM DE REGERING DE NOODZAKE
LIJKE BESLISSING TOT DE OPRICHTING 
ERVAN NOG NIET GETROFFEN HEEFT. 

D W I N G E N D E N O O D Z A A K 

EEN NIEUWE UNIVERSITEIT 

TE ANTWERPEN 
BELGIË OUDERWETS 

De universiteit Leuven dateert uit 
de 15de eeuw. In de periode van de 
eenheid van Noord en Zuid (1815-
J830) stichtte Willem I de universi
teiten Gent en Luik, terwijl Brussel 
in 1836 volgde. 

Sindsdien ontstond er in België 
geen nieuwe universiteit meer. Ook 
niet na de jongste oorlog toen in alle 
moderne landen universiteiten bij
kwamen. 

In Erigeland b.v. werden sinds 1945 
.vijf nieuwe universiteiten opgericht. 

Zes nieuwe zijn er daarbij in aan
bouw of in voorbereiding : Brighton, 
Norwich, York, Canterbury, Cloches-
iter en Coventry. 

In Duitsland kwamen sinds 1945 
drie nieuwe universiteiten bij : West-
Berlijn, Saarbrücken en Mainz, ter
wijl drie nieuwe in voorbereiding zijn: 
Bremen, Regensburg en Bochum. 

Nederland, waar reeds zes uni
versiteiten bestonden, en dat dus in 
aantal België reeds met twee vooruit 
was, heeft er onlangs een zevende 
opgericht en wel te Rotterdam. 

België is achterop geraakt bij de 
ons omringende landen. 

EUROPA ACHTERUIT 
Hoe de ontwikkeling ook is in West-

Europa toch zijn we sterk achteruit 
op de ontwikkeling in Rusland en in 
de Verenigde Staten. 

Rusland telde in 1927-1928 in totaal 
148 instellingen voor hoger onder
wijs, in 1956-1957 was dit gestegen tot 
i767. Het vijfvoudige dus. In 1928 vol
tooiden er 28.700 studenten hun stu
dies. In 1956 : 259.900. Dus negen 
maal meer. 

In de Verenigde Staten studeert 
thans 75 % van de jeugd tot 17-19 
jaar, hetzij 12 leerjaren. Reeds 37 % 
van de jeugd doet hoger onderwijs. 
Dit was slechLs 4% in 1900, 26% dan 

in 1951, 32 % in 1957 en 37 % in 1962. 
Men voorziet 45 % in 1970. 

Vergeleken bij de opgang van het 
hoger onderwijs in de Verenigde Sta
ten en in Rusland hangt in West-
Europa het hekken veelal en in Bel
gië helemaal aan de oude stijl. 

VLAANDEREN HOPELOOS ? 
Is Europa achteruit op Rusland en 

de Verenigde Staten, dan is België 
achteruit in West-Europa en Vlaan
deren in België. 

In België is de toestand in Vlaan
deren slecht. 

Iedereen weet thans dat Vlaande
ren 62 % van de kinderen telt in het 
kleuteronderwijs en 62 % van de sol
daten levert, doch slechts 41 % van 
de studenten telt. En dit terwijl de 
Vlamingen in België 56 %, de Brus
selse Vlamingen meegerekend onge
veer 60 % van de bevolking uitmaken. 

Bij de studenten vinden we dus een 
omgekeerde verhouding ten overstaan 
van de bevolking, van de kleuterklas
sen en van de rekruten. 

Tegenover de franstaligen in ons 
land, tegenover de overige landen 
van West-Europa en ten overstaan 
van Rusland en van de Verenigde 

Staten telt Vlaanderen veel minder 
ontwikkelden. 

Wat trouwens grotendeels de on
dergeschikte positie van Vlaanderen 
in Begië verklaart. 

WELKE OPLOSSING 
Het is zeker dat het aantal studen

ten in Vlaanderen heel vlug dient 
aan te groeien. Maar hoe ? 

Afgezien van het feit dat noch in 
Duitsland, noch in Frankrijk, noch in 
Engeland de mammoetuniversiteit 
nog genomen wordt en ze hier even
min wenselijk is, is het een feit dat 
de werfkracht van een universiteit 
afneemt naargelang de afstand ervan 
toeneemt. 

Een nabije universiteit drijft auto
matisch het aantal studenten op om
dat de onkosten van de student sterk 
afnemen. 

Aan de universieit te Leuven stu
deren 47 % studenten uit de provin
cie Brabant, te Gent 49 % uit Oost-
Vlaanderen (30 % uit het arrondis
sement Gent), te Luik 70 % uit de 
onmiddellijke omgeving en te Brussel 
37 % uit Brabant. 

Antwerpen telt 17 % van de jeugd 
in België en Brabant 19%. 

De provincie Brabant heeft echter 
meer dan het dubbel aantal studen
ten van Antwerpen. 

Hier speelt de afstandsfactor heel 
sterk. '• 

haast zoveel als een nieuwe universi
teit te bouwen, afgezien dan nog van 
het feit dat in te grote universiteiten 
het kontakt professoren-studenten 
haast volledig verloren gaat. Het 
houdt daarbij geen rekening met de 
voorname factor : afstand. 

Een universiteit bevordert het aan
tal studenten in haar onmiddellijke 
periferie. Daarom dient de eerste 
nieuwe Vlaamse universiteit opge
richt te worden daar waar de bevol
kingsdichtheid het grootst is. En dat 
is Antwerpen, de tweede grootste stad 
van het land. 

Londen en Hamtiurg hebben reeds 
lang een universiteit. Rotterdam 
kreeg er onlangs een en voor Bremen 
is ze in aanbouw. Antwerpen is de 
enige havenstad in West-Europa, die 
er nog geen heeft. 

Men kan te Antwerpen daarbij op 
iets bouwen. In beperkte vorm is er 
reeds hoger onderwijs aanwezig : de 
Rijkshandelshogeschool, de School 
voor Internationale Tolken, het Uni
versitair Insti tuut voor Overzeese 
Gebiedsdelen (U.I.O.G.) en de School 
vgor Tropische Geneeskunde. Dit al
les zou oordeelkundig kunnen inge
schakeld worden in een geleidelijk 
groeiende universiteit. 

DUBBEL GERICHT 

WAAROM ANTWERPEN ? 
De achterstand van Vlaanderen op 

universitair gebied vraagt dringend 
een oplossing. 

De uitbreiding of de vernieuwing 
van een bestaande universiteit kost 

DE VERENIGING DER VLAAMSE STUDENTEN VAN ANT

WERPEN, BRUSSEL, GENT EN LEUVEN, BETREURT DAT DE 

STAAT. DIE ALS TAAK HEEFT DE BURGERS DE NODIGE 

VORMING TE GEVEN, IN HAAR TAAK TE KORT SCHIET, 

EN EIST DAAROM DE ONMIDDELLIJKE OPRICHTING VAN 

EEN RIJKSUNIVERSITEIT TE ANTWERPEN, DAAR ZICH IN 

ANTWERPEN DE MEEST KLEMMENDE NODEN DOEN GE

VOELEN, ZOWEL DOOR DE BEVOLKINGSDRUK ALS DOOR 

DE VRAAG NAAR GESCHIKTE ELEMENTEN VOOR DE 

NIJVERHEID. (KONGRES, 22-24 FEBRUARI 1963) . 

Welke universiteit is een laatste 
*"^'^^^'Waag: mn y r i j r r s e n gemeentelijke ? 

Of een staatsuniversiteit. Hier tekent 
zich een gelukkige synthese af bij de 
voorstanders. Het zou een universi
teit worden met dubbele wijsgerige 
richting. Colleges, die stoelen op wijs
gerige vraagstukken, zouden gesplitst 
worden in een katolieke leerstoel en 
een vrijzinnige. De studenten kun
nen dan kiezen. Wetenschappelijke 
vakken, waar geen geloofsbelijdenis 
bij komt kijken en die te Brussel, 
Leuven of Gent eender gegeven wor
den zouden een blijven. Deze oplos
sing werd in sommige universiteiten 
in Duitsland met bijval toegepast. 

De begrotingskwestie anderzijds is 
niet van overwegend belang. 

Indien de regering een jaar slechts 
1/15 spaarde op de legerbegroting 
dan was de volledige Antwerpse uni
versiteit er. 

In welk van beide gevallen het geld 
het meest nuttig zou besteed zijn, 
weet iedereen. 

Wim Jorissen. 

ZONDAG 
11.00 tot 11.40 ; Uitzending van een 
H. Mis — Tussen 14 00 en 14.30 : 
Wielrennen : Rechtstreekse repor
tage V d. doortocht op de «muur» 
te Geraardsbergen in de wielerwed
strijd « De drie Zustersteden » — 
15.00 : Eurovisie ; Afwisselend : 
Wielrennen : Rechtstreekse repor

tage van de wereldkampioenschap
pen wielrennen op de baan te Ro-
court - Zwemsport : Rechtstreekse 
reportage van de Belgische zwem-
kampioenschappen gehouden in het 
Warandebad te Wetteren en Wiel
rennen : Rechtstreekse reportage 
van een doortocht, de laatste kilo
meters en de aankomst te Eeklo van 
de wielerwedstrijd « De drie Zuster
steden » — 17.45 tot 18.05 : Klein, 
klein, kleutertje — 18.35 : Het rode 

Antwerpse immobil iëngroep 
zoekt als herbeiegging 

GRONDEN TE KOPEN 
(Bouw-Landbouw-Industrle of verkave-
Ungsgronden) 

Prijsklasse van 1 tot 5 miljoen. 
*<inbiedingren onder letters S V aan redaktie aVolksunie» 

die doorzendt. 

zeil : film voor de jeugd — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Schlageri-evue, 
muzikale showfilm — 21.50 : Sport-
eewkend : sportaktualitelten in 
woord en beeld — 22.00 : De ge
schiedenis van een kunstenaar : 5e 
in een reeks sterke verhalen uit de 
werkelijkheid — 22.45 : Tweede 
n ieu wsuitzending. 

• MAANDAG 
10.30 : Zoeklicht op de kulturele 
aktualiteit — 19.43 ; Franse les — 
19.57 : De Weerman ~ 20.00 : TV-
nieuws — 20.20 : Panorama : de 
week in beeld — 20.50 ; Speelfilm : 
Kus me voor je sterft : politiefilm 
(voor volwassenen) — 22.25 Eurovi
sie : Wielrennen : Rechtstreekse 
reportage van de wereldkampioen
schappen wielrennen op de baan te 
Rocourt (halve fond liefhebbers-
finale) — 22 50 • Tweede nieuwsuit
zending — 23.00 tot 23.15 : Wiel
rennen : Rechtstreekse reportage 
van de wereldkampioenschappen 
wielrennen op de baan te Rocourt 
(achtervolging liefhebbers per ploeg 
- finale). 

• D INSDAG 
19.30 : Teiva van de eilanden : 
filmschets voor de jeugd — 20.00 : 
TV-nieuws _ 20.2 O: Sport In 
' t kort — 20.25 : The Limelitera : 

Tweede optreden van het Ameri
kaanse zangtrio « The Limellters » 
(gefilmd programma) — 20.55 : 
Gelukkige dagen : toneelspel door 
Samuel Beckett (opgenomen pro
gramma van de NTS-VARA) — 
22.35 : Tweede nieuwsuitezndmg. 

• WOENSDAG 
18.30 ; Kom toch eens kijken — 
19.15 : Wielrennen : Rechtstreekse 
reportage van de wereldkampioen
schappen wielrennen op de baan te 
Rocourt, met volgende wedstrijden : 
achtervolging beroepsrennens (halve 
finales), achtervolging liefhebbers 
(finale) en achtervolging beroeps
renners (finale) — 20.15 : TV-
nieuws — 20.35 : Bonanza : TV-
Western — 21.25 : Wielrennen : 
Rechtstreekse reportage van de 
wereldkampioenschappen wielrennen 
op de baan te Rocourt (halve fond 
beroepsrenners - finale) — 22.00 : 
Jazz-improvisaties uitgevoerd door 
Buck Clayton and his Stars (gefilmd 
programma) — 22.30 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
'14.00 tot 17.30 : Wielrennen : Recht
streekse reportage van de wereld
kampioenschappen wielrennen op de 
weg (100 km tijdrijden per ploeg 
Uefhebbers) gehouden te Herentals 

— 19 30 : Tienerklanken — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Sport in ' t kort 
— 20.25 : Speelfilm : Die vrouw van 
hier tegenover : politiefilm — 21.45-
Penelope : de uitzending voor de 
vrouw — 22.15 : Tweede nieuwsuit
zending. 

VRIJDAG 
19.30 : TV-rally — 19.55 : De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — 20.20 : 
De Steen : spel door Georges Van 
Vrekhem — 21.25 : Autorama : De 
wereld van Henry Ford : een docu
mentaire film — 22.00 : Première 
22.45 : Tweede nieuwsuitzending. 

ZATERDAG 
Wielrennen : Rechtstreekse repor
tage van de wereldkampioenschap
pen wielrennen op de weg gehouden 
te Ronse : 11.45 tot 12.20 : vertrek 
(liefhebbers) — 15.15 tot 17.00 : 
laatste ronden en aankomst (lief
hebbers) — 19.00 : Ripcord : De 
Duivelsravijn : TV-feuilleton (28e 
afl.) — 19.25 : Religieus programma: 
Luceat. rooms-katholieke uitzending 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.20 Sport 
In ' t kort — 20.25 : Er kan altijd 
eentje bij : TsV-feuilleton (6e afl.) 
— 20.50 : Echo — 21.20 : Midaomer-
kruiden : een cabaretprogramma — 
21.50 : Dick Powelll stelt voor : Ver
dovende -middelen : TV-speelfilm 
(24e afl.) — 22.40 : Tweede nievws-
ultzending. 



ANTWERPEN 
Aifondissements en Provinciaal 

•ekretariaat gesloten wegens ver
lof vanaf : 26 juU tot en met 16 
augustus. 

ANTWERPSE POLDER 
Inschrijvingen voor de 3de mars 

cp Brussel op adres : Antwerpse 
Baan 232 Berendrecht, telefoon 
73.66.59. 

DEÜRNE 
Oproep, 

Wij vragen dringend medewer
kers, bereid om enkele malen per 
Jaar pamfletten te bussen 

Verwittig het sekretanaat - Ver-
strepen. Generaal Slingeneyer-
laan 117 te Deume (C) en U zult 
het bezoek van een onzer bestuur». 
leden ontvangen. 
Mededeling. 

Vanaf september zuMen de ver-
gaderingen van de afdeling pJaats 
hebben in het lokaaa « Plaaa », 
hoek Gaflltfortlei en Demonterey-
Bfcraat te Deitme (O) (over Cm&-
ma Plaza). 

Abonnementenslag. 
De abonnementenwerving te 

Deume kent e«i schitterend ver
loop. Qnae afdeJing is bezig rich 
t^ te werken tot een der sterkste 
Tan het Vlaamse land. Dit jaar 
wwd reeds tweemaal het « Boek 
der maand veroverd. 

De strijd om het meesterschap 
tussen Deume Zuid en Ctentrum 
gaat verder. Op het ogenblik heeft 
Centrum de leiding met enkele 
abonnementen voorsprong op 
Huid. 

ZOEKERTJ 
Frans appartement te huren, 

achterkamer, hall, w.c, keuken 
overdekt terras, mansarde en zol
der. Stille mensen of gepens. 
Gerststraat 45 Oostende Zich 
wenden Dekeyser Paul Michiels-
laan 47, Mariakerke Stene. 

63 

Welk Vlaams huisgezin wenst 
Vlaams meisje 8 Jaar op te nemen 
periode vakantie, eventueel ver
goeding Schrijven kantoor blad. 

60 

Te koop of te hmu- goed gekend 
handelshuis met overname van fo
to, boek- en schoolgerielhandel, 
uitst. ligging (rechtover Kon. Ate-
neum) 5 minuten van station In
lichtingen : de Naeyerstraat 20, 
Denderleeuw. 

65 

Dringend gevraagd vader groot 
gezin 40 J. vraagt werkkring als 
kdorist, heeft 7 j . praktijk verven 
stof drukkerij, 3 J. plastiekverven. 
Kan zich inwerken in alles wat 
met kleur te maken heeft. Kan 
produktie leiden. 

Schrijven kantoor blad. 
66 

Gevraa.gd : 1) winkel juf f rouw; 
2) dienster voor huis « Ixjcus » 
Bchoenmarkt 12, Antwerpen. 

G E L D 
voor iedereen ! 

Op g:ewone handtekeninf 
en onder de strikste 
Sreheimbouding. zonder 
onderzoek bij seburen of 
werkgever 
Teruirbetallng In 
12. 18. 24 of 36 maanden. 

Tel. (02)22.63.48 

IJzerbedevaart 18 augustus. 
AUe leden van de VM.O Ant

werpen verzamelen ten laatste te 
10 uur 30 voor het Vlaams huis 
IJzerlaan te Diksmuide. 

MERKSEM * 

IJzerbedevaart. 
Onze afdeling heeft een bus in

gelegd voor de Bedevaart naar de 
IJzer. Wie mee wil moet zich tij
dig laten inschrijven in het lokaal 
Tiji of op het secretariaat Prijs 
100 F. •* 

MECHELEN 

Door de afdeling wordt een reis 
ingericht per autokar naar de 
IJzerbedevaart. De prijs bedraagt 
100 P per persoon. 

's Namiddags wordt een bezoek 
gebracht aan de zee. Inschrijvin
gen in het lokaal Opsinjoorke. 

Verferekpnt : Nekkerspoel - sta
tion 6 uur 30. 

Grote Markt 6 uur 35. Meohelen-
station 6 uoir 45. 

Brusselpoort 6 uur 50, Battel 
(voor de brug) 6 uur 55, Blaasveld 
en WiMebroek 

BRABANT 

BRUSSEL 
Motie tegen de grondspekulanten. 

EWers in dit blad woa-dt in een 
motie van het arrondissement 
Brussel gewezen op de ontevreden
heid, welke in het Brusselse groeit 
tegen de woekerpraktljken van ée 
grondspekulanten, die met het spe
ciale verfransingsstatuut in de zes 
randgemeenten hun slag hebben 
thuisgehaald. De afdedingen van 
de Volksunie in het Rijksgebied 
Brussel ziuJlen niet alleen bij de 
komende gemeenteverkiezingen 
maar ook bij de algemene verkie
zingen bewijzen dat aanhangers 
van de grote partijen woekerwin
sten opstrijken door gi-ondspekula-
tie in de randgemeenten, tei-wijl 
Ze tientallen volkse woonwijken 
In het Bruss^e op ergerlijke wij
ze blijven verwaarlozen. 

Met een tikje geluk 
kunt u 

tot 5 MILJOEN winnen 
bij de volgende trekking 

van de 

NATIONALE 
LOTERU 

Betaalbaar in speciën 
zonder enige afhouding ! 

Trekking 
op 19 oogst te Geel! 

Per Biljet 100 P 
Per Tiende 11 P 

Deelneming aan de massale Volks
uniebetoging te Gent. 

AUe afdelingen hebben herken
ningstekens ontvangen voor deze 
allerbelangrijkste betoging welke 
op 29 september in Gent zal 
plaats hebben. Ze gelieven deze zo 
vlug mogelijk te plaatsen en hun 
leden aan te sporen om deze zon
dag vrij te houden. Gent heeft 
Brussel altijd geholpen; Brussel 
zal ook te Gent goed vertegen
woordigd zijn. 

HAREN 
Deze gemeente had kunnen uit

groeien tot een van de schoonste 
verblijfplaatsen rond Brussel maar 
kende, sedert zij haar onafhanke
lijkheid verloor, niets anders dan 
verwaarlozing, verhoging van be-
Jflstingen en ongewenste verfran-
sing. Terwijl Brussel voor het Ne
derlandstalig onderwijs enkel wat 
restjes overheeft, werd het Vlaam
se Haren op eigenaardige wijze 
« vertroeteld » met Eranse klas
sen. Sedert enkele jaren heeft de 
Volksunie voortdurend gewezen op 
de schandalen, die zich in Haren 
en Neder - over - Heembeek heb
ben afgespeeld. Op zondag 21 ju
li werden in Haren honderden bla
den en pamfletten verepreid van 
huis tot huis. We zullen dat vol
houden tot denker Oooremans be
grepen heeft dat hij wat and^^ 
te doen heeft daa filmsterren 
kussen op zijn stadhuis. 

HOFSTADE 
Op zondag 4 augustus wordt <ma 

blad verkocht in Hofstede. 
De deelnemers komen te 9 uur 

samen achter de KVS of te 9 uur 
45 aan de keric van Hofstade. De 
vrienden uit het kanton Vilvoorde 
worden vei-wacht. 

WEMMEL 
Op onbegrijpelijke wijze wordt 

door de anders zo waakzame orde
diensten geduld dat Wemmei tot 
spot gemaakt wordt voor gans de 
wereld. De patriotten, die ons land 
reeds zo belachelijk maakten met 
hUn geschevu'de vlag en die van 
deze vlag het simbool van ruzie 
hebben gemaakt, dreigen ons land 
nog potsderlijker voor te stelen. 
Aan de Wemmelaars wordt ge^ 
vraagd zelf het werk van de or
dediensten op zich te nemen en 
hun gemeente te zuiveren van dat 
ziekelijk hoerapatriottisch gedoe 

HEKELGEM 
Een omhaling bij sympatisanten 

liet toe onze eerste storting van 
2.000 F op het strijdfonds « Neen 
Theo » met 1.000 P te verhogen. 
Tevens werd er nog 1.000 P over
geschreven op de rekening van het 
Vlaams Solidariteitsfonds te Gent. 

Onze hartelijkste dank aan de 
milde schenkers. 

De leden en lezers die nog niet 
werden bezocht en die him solida^ 
riteit willen betonen « in klinken
de munt » gelieven kontakt te ne
men met een bestuurslid. Bij voor
baat dank. 

OOST-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 

Sociaal dienstbetoon door seno^ 
tor Diependaele elke tweede vrij
dag der maand in het Vlaams 
Huis De Klok. van 19 uur tot 19 
uur 30. 

IDDERGEM 

Senator Diependaele houdt zijn 
zitdag elke tweede vrijdag van 18 
uur 30 tot 19 uur is het cafe Roxy 
Hoogstraat 57. 

Voor al Uw moeilSjkheden 
wendt U in volle vertrouwen tot 
hem. 

GENT 
Kolportage. 

Eerstvolgende werftocht op za
terdag 3 oogst. Verzamelen te 14 
uur aan het Rubenshof. 

Meeting 
Afdeling Brugse Poort organi-

zeert een meeting op vrijdag 9 au
gustus. Deze meeting vindt plaats 
in lokaal « De Kraamschutter », 
Drongensteenweg, begint te 20 uur 
*r spreken volksvert. Leo Wouters 
en de algem. propagandaleider T. 
van Overstraeten. 

BRUGGE 
Steun de INKA. 

De strijd rond de taalontwerpai 
mogrn ons de « Vlamingen van 
over de schreve » niet doen verge-
ten. De Internationale Nederland
se Kultuuraktie (I.N.K.A.) nam 
het initiatief om de reeds bestaan
de kursussen in de nederlandse 
taal in Frans - Vlaanderen van de 
nodige boeken te voorzien. Worden 
gevraagd : nederlandstalige boe
ken van recente datum en in be
hoorlijke staat. Boekpaketten kun
nen afgeleverd langs de Willem 
de Dekenkring. Broeversweg 238, 
St. Kruis of rechtstreeks aan 
INKA-Bru(sge, CtordoeamerBstraat 
12, Brugge. 

WEST-VLAANDEREN 

DE HAAN - KLEMSKERKE -
VLISSEGEM 

Oproep tot alle goede Vlamingen 
van Klemskerke - Vlissegem - Den 
Haan. 

Neem een abonnement op d« 
Volksunie, wordt lid van de Vlaams 
nationale partij. 

Insclirijvingen voor abonnement 
of lidmaatschap : Rich Beirenai 
Nieuwe seenweg 100, Den Haan. 

M. De Zutter 
primus in eerste elf-juliprijs 

te zottegem 

AMERIKAANSE STOCK 
Alles voor de kamping. 

Gereedschap - Regenman

tels enz. 

Wat U nergens vindt, 

vindt ü bij ons 

• 

Vlasmarkt 16, Gent 

tel. 23 17.67 

• 

Hopland 51. Antwerpen 

tel. 32.61.18 

OPGELET! OPGELET! • 
<Hn blJ u te komen filmen £ 

2de mars op Brussel (kleu- i 
ren). : 

Tegen de Franse preken. • 
Nieuwe VMO film : beto- Z 

ging E13 In voorbereiding ï 
De V.M O -filmsektle Is klaar • 
Briefwisseling : p Lauriks, i 

Offerandestraat 68, Antwerpen ï 
WiJ filmen gratis j 

LAAT UW GELD 
OPBRENGEN ! 

7% 
tevergoading 
op bypothtelt. 
vormen van 
ptrsoonlijk »n 
gotoond door 

BELESeiNe van Ui-
•n geldmtdd«l*n op 
{«rmijn. Interattan(e 
mogelijkheden m o t 
100 % waarborg. Ron-

iot 7 % 't jaan. Col 
Waar O ooi woont, alia 
beleggingen worilqrt U 
aendor vorplichting aan-
•en erkend lid van het 

VLAAMS 
FINANCIERINGSKOMITEE 

3W, Int. Centrum Rogier, IRUSSEL 
•AM. iüi«*iM 9tg«r«nd«ard op «rcwMfd 

De eersce i l juliprijs, wieler
wedstrijd voor internationale lief
hebbers, ingericht door Vü-Zottet 
gem, werd een meevaller. Niet min
der dan 39 renners, waaronder een 
paar Duitsers en een EngeOsman 
verschenen aan het St. Jorishof 
aan de start. Het weder stond aan 
de zijde van de inrichters 

Het ging door het heerlijk Zuid-
VJoamse heuvelland, naar de steile 
berg te Gronenbergen en de Ga-
penberg te Ophasselt, langs de 
harde kasseien van Erwetegem en 
dan naar Munkzwalm waar ren
ners en volgers het terrein al even 
lastig vonden! Een omloop, zoals 
de afgevaardigde van de B.W.B. 
het uitdrukte, geschikt voor een 
kampioenschap! Geen wonder dan 
ook dat op de berg te Munkzwalm 
een renner zich kon afscheiden en 
een minuut voorsprong op zijn 
medevluchters nam terwijl het 
grote peleton niet minder dan 10 
mmuten op zith liet wachten. De 
Zutter Maurits uit Strijpen 'i-eed 
te midden van een massa volk aan 
de « \ner Klaver « te Velzeke, 
luidi-uchtig toegejuicht door «ijn 
veüe sui^orbers, ais overwinnaar 

over de meet van deze eerste ge
slaagde 11 juliprijs! 

Senator Diependale, olom tegen
woordig, kwam de inrichters ge. 
lukwensen om dit initiatief dat hij 
prachtig geslaagd noemde zo c^ 
sportief als op publicitair gebied. 
Ook Rik Nachtergae]e sloot zich 
voor het arrondissement Oude
naarde graag bij die hulde aan. 
Vooral de technische leide'- van 
de koers, de offervaardige Julien 
Uytterhaegen, verdient alle lof. 

Hie-na volgt de uitslag : 
39 deelnemers. 
1. De Zutter Maurits (Strijpen) 

120 km in 3 uur 17; 
2. Donnie WlUy; 
3. Hermie Ferdinand; 
4. Martie Hubert; 5. Clark Brian 

(Eng.); 6. V.D. Berghen Freddy; 
7. Uvijn Noè!; 8. Verstrepen Hu-
bert; 9. Sonck Remy: 10 Stevens 
Mawice; 11. Droesbeke Etienne; 
12. De Blieck Preddy; 13. Carr 
William (E.); 14. Boone André; 
15. Van Jjaethem Robert; 16 Polf-
liet Etienne; 17. Steegmans Eüen^ 
ne; 18. Groene Herwig; 19. Schee». 
tüftdt Anfcooo; 20. Bnan Gerard. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN-STAD 

Dinsdag 6 augustus om 20 uur 
30 in de bovenzaal van « Peter 
Benoit », Frankrijklei 8, te Ant
werpen : 

Mr. H Schiltz en Karel Dillen 
behandelen de politieke toestand. 

Dhr. E. Slosse, voorzitter Stu
diedienst, die in juni verhinderd 
was, zal op 6 augustus zijn be 
loofde uiteenzetting houden over: 
« Van Lissabon tot Stockho'm, 
behalve in Vlaanderen ». 

Nadien gelegenheid tot vragen 
en gedachtenwisseüing. 

Alle V.U.-leden zijn welkom. 
Ook sympathisanten, mits voorge
steld *6 worden aan he t bestuur. 

ANTWERPEN-CENTRtJM 
Ledenvergadering elke vierde 

donderdag der maand om 20 uur. 

BERLAAR 
Te Berlaar vond een prachtig ge

slaagde Guldensporenviering plaats 
ingericht door de Vlaamse Kring, 
Waarvan Ir. Van Bouwel voorzit
ter en Walter Luyten seki-etaris is. 
Op de feestviermg zelf boorden 
we als redenaars een krachtige Ir 
Van Bouwel en een uitstekende 
Wim Jorissen. Komponist Lode 
Dieltiens speelde en de heer Dil
len zong terwijl Walter Luyten 
zijn talenten als skebcher aan de 
m a n wist te brengen. 

BLERZEL 
Te Beerzel werd een flink bijge

woonde vergadering gehouden on
der voorzitterschap van de heer 
Hermans. Het woord werd gevosrd 
door Pol Martens en Wim Joris
sen. Zelfs uit Bonheiden en uit 
Wiekevorst waren sympatisanten 
aanwezig. 

BORNEM 
Te Bo'-nem vond een ledenverga^ 

denng plaats ondei- voorzitter
schap van Wim Jorissen en pro
vincieraadslid Ward Bolus waarop 
eon reeks nieuwe plannen voor de 
werking te Bornem besproken 
werden. 

KESSEL 
Te Kessel troK voor de eerste 

maal in zijn geschiedenis een 11 
juli optocht uit waarna o m Mr. 
Anthonis en Walter Luyten het 
woord voerden. Bij de aanwezi
gen bemerkten we eveneens Ed-
gard Bouwens en Walter Luyten, 
voorzitter en sekretaris van de 
V.U. Lier, Alaers, organisatieleider 
arr. Mechelen en Wim Jorissen, 
algemene sekretaris. 

LIER 
Bij de staking van het fmancle-

personeel te Lier hadden Wim Jo
rissen en Edgard Bouwens zich ter 
beschikking gesteld als chauffeurs 
wat door het stakend personeel 
bijzonder op prijs gesteld werd. 

BRABANT 

BRUSSEL 
In zijn motie van 25 mei 1963 

heeft het bestuur van de Volks
unie arrondissement Brussel ge
vraagd dat meer aandacht zou be
steed worden aan de bestrijding 
van : 
— de anti-sociale grondspekulatie 

rond Brussel; 
— de 'onekonomische ontvolking 

van de stadscentra; 
— de oni-ationele bouwpolitiek in 

en '•one Brussel. 
Naar aan'eidmg van de ramp

spoedige stemming in het parle
ment over de gemeenten Drogen-
bos. K'-aainem, Linkebeek. St. 
Genesius - Rode, Wemmei en We-
zembeek - Oppem heeft het be
stuur onderzocht we'-ke de gevol
gen van deze stemming zullen zijn 
met a'leen voor de Vlaamse bevol
king van die gemeenten, maar ook 
voor de bevolking van bepaalde 
wijken en centra uit het rijksge
bied Brus-el. 

Het bestuur stelt vast dat de mo-
gelykfieid om reeds met 16 ge
zinshoofden een Franse gemeente
school af te dwingen weer alle 
poorten naar onsociale grondspe-
kulatie openzet en uiteindelijk zal 
leiden tot toegespitste plaatselijke 

konflikten, uitgelokt door steeds 
talrijker wordende verfi-anste in-
wijkelingen uit het Brusselse. 

Het stelt verder vast dat op die 
manier de ontvolking en de ver
waarlozing van de randgabieden 
(Haren, Neder - over - Heembeek, 
Neerpede) en oudere stpd-.centra 
(Brussel - Stad, Schaarbeek St. 
Gill's, St. Joost, Molenbeek) nog 
za^ toenemen. 

Deze ontvo king van belangrijke 
oude bandelscentra en oude woon
kernen zal op buitengewoon pijn
lijke wijze de aldaar sedert jaren 
gevestigde middenstanders (hande
laars, neringdoeners en bsoefenaars 
van vrije beroepen) schaden in 
hun stoff^Ujke belangen. 

Het bestuur begrijpt dan ook 
niet waarom m het parl'^ment 
door de nartijen die hij verkiezin
gen steeds beroeo doen op de ge
wone man of de middens'^anier, 
toegegeven werd aan druk van 
grondspeku'anten ond^r mom van 
de fi-anstaligen te wil en genosgen 
doen. 

MOLENBEEK 

IJzerbedevaart 18 aug. 
Een autobus wo"dt ingelegd door 

,de afd van het kan 'on. 
Reisweg : Brussel - Diksmuide -

De Panne - Knokke (autokaravaan 
VVB). 

P i j s 160 F (kenteken, dringeld 
enz m begrepen). 
Bal. 

Voor het tweede groot ba' der 
afdelingen van Molenbeek werd 
besloten dit op 5 October te la^'en 
plaats vinden m de zalen « C5heva^ 
lier Marin » te Molenbeek. 

Orkest : Peter Philips. 
Zanger : Koi Van der Goten 

VORST - UKKEL 

Sinds hier de laatste maal iets 
versoheen over onze afdeling is er 
heel wat werk geleverd. En er zal 
deze zomer niet sti'gezeten wor
den. 

De papierslag is beëindigd een 
steunlijst werd geopend en boekte 
reeds sukses Een bemoedigende 
meevaller was de Zuid - Afrikaan
se filmavond van De Vriendschap. 
In Wezembeek-Oppem en Wemmei 
waren de Vlamingen uit onze ge
meenten goed vertegenwoordigd. 
Een werkvergadering voor leden 
op 20 juli bracht ons volk weer 
eens bijeen om samen een belang
rijke propagandatocht voor te be
reiden. 

Ons bestuur vergaderde sedert 7 
juni nog 4 maal, telkens samen 
met de verantwoordelijken van de 
propagandaploeg, de ledenwervers 
of de administratieve ploeg Dan 
spreken we nog niet van d9 ver-
g ^ e r m g e n van het arrondisse-
mentsbestuur, de Arrondissemen-
tele Raad en de Werkgroep -
Groot - BiTJssel, die telkens plichts
getrouw en aktief bijgewoond wer
den door onze afgevaa'-digde be
stuursleden. 

Onze afdeling heeft propaganda 
gevoerd zoals nog nooit tevoren : 
de teokratische aanslag op Vaams-
Brabant veroorzaakte een vloed 
van 10 000 strooibriefjes over de 
gemeenten Vorst, Ukkei en Sint-
Gillis. 

Meer dan 2.00C k'eefzegels «Neen 
Theo» werden door onze leden in
dividucel gebiniikt, 500 proefnum
mers van ons blad werden aan de 
man gebracht. 

Er wordt gewerkt aan de uitbouw 
van een nieuwe af de" ing voor St-
Gillis en er werd een roeks nieu
we leden ingesch even. 

Ondertussen verschenen nog de 
nummers 13 en 14 van het flinke 
afdelingsblad De Olievlek, dat al
leen de led-n legolmatig ontvan
gen. De op'age steeg van 50 eksem-
plaren in september 1962 tot 200 
eksemplaren nu! Daarom doen we 
langs deze weg nog eens een op
roep : leef mee met ons, wo""d lid. 
U kriigt dan elke maand kosteloos 
uw Olievlek toegestuurd en u 
bLjft aldus op de hoogte van de 
enige Vlaams - nationale beweging 
in uw gemeente. Vraag een proef
nummer aan bij voorzitte- Van-
thournout, Engeilandstraat 420 te 
Ukkei (Bru-S'1 18). 

LIMBURG 

LANAKEN 

Door de leden van de kolpor-
tageploeg Lanaken werden te Ei-
genbi'zen en omgeving strooi-
briefjes gebust. Tijdens dezelfde 
week werden te Lanaken een groot 
aanta l pakbanden « Geen Roof » 
en « Pede-alisrne » opgehangen. 
Tenslotte we 'drn esn reeks ini
tiatieven genomen met bet oog op 
de derde mars naar B'ussel. 

HASSELT 
Op initiatief van hoofdbestuurs

lid Renaat Vanheusden werd een 
bepe'kte bijeenkomst belegd in 
hotel Warson. Besprekingen wer
den gewijd aan de propaganda. 

BERINGEN 
De propagandisten hebben in de 

gemeente Paal strooibriefjes uit
gedeeld aan de kerken van Paal 
en Tervant. 

VALMEER 
In de parochiezaal heeft Pater 

Brauns een voordracht gehouden 
over Vlaamse en sociale beweging 
is bijbelse belichting. Meer dan 
130 aanwezigen volgden deze boei
ende uiteenzetting gedm-ende 3 
volle uren. Nadien werd nog lang 
nagepraat over deze zo geslaagde 
avond. Waar er in 'deze gemeente 
tot heden nog geen enkele actie 
gevoerd werd, mag men hier ge
rust gewagen van een klein poli
tiek mirakel. 

VOLKSUNIEBETOGING OP ZONDAG 29 SEPTEMBER TE 
GENT 

De betoging wordt ingezet met propagandakaravanen naar 
Gent, met vertrek om 13 uur 30. 

Te Antwerpen met aansluiting te St. Niklaas om 14 uur 30. 
Kortrijk met aansluitmg te Deinz« om 14 uur 30 
Oudenaarde met aansluiting te Demze om 14 uur 30. 
Brussel met aansluiting te Aast om 14 uur 30. 
Brugge met aansluiting te Eeklo om 14 uur 30. 
Aankomst rond 15 uur 30 te Gent. waar het St. Pieters

plein zal voorbehouden worden als parkeerterrein. 

Vorming van de betoging op het St Pietersplein met mu
ziekkapellen, radiowagens, spandoeken, en v aggen. 

Vertrek om 16 uur voor een optocht door de stad. 

Aankomst rond 17 uur op de Kouter. Korte toespraken 
door Dr L. Wouters en Dr. R. Van Leemputten, ingeleid door 
de prov voorzitter. 

Slotwoord door Mr. F. Van der Eist. Einde om 18 uur. 
Kentekens worden verkocht tegen de prijs van 10 P . 

Zondag 18 augustus — Diksmuide, 
IJzerbedevaart. 

Zondag 1 september — De Voer. 

Toeristisch bezoek aan de Voerstreek door de Volksunie 
Gent-Eeklo, 

5 oktober — Gent. 

Jaarli jks Volksunie-bal, 
Zaal Roe'and. G e n t 

RIEMST 
Heden vrijdag 2 augustus te 19 

uur 30 spreekt Eerw. Pater Brauns 
te Riemst in he t cafe Landbouw-
syndikaat, op het kruispunt 

Het succes dat hij overai in de 
streek geoogst beeft zaA er beslist 
borg voor s taan dat het lokaal 
weer stampvol zal gevuld zijn. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
IJzerbedevaart. 

« De Priester Daensvrienden » 
richten op zondag 18 augustus een 
groepsreis in naar IJzerbedevaart, 
met autobus 

Vertrek te 6 uur 30, terug rond 
22 uur. Prijs 120 F. Na de plech
tigheid brengen wij een kort be
zoek te Vichte en te Deerlijk en 
nadien aan het Vlaams Huis te 
Moeskroen bij "de stoere « Priester 
Daensvrienden » die daar in die 
verfranste zone hardnekkig strij
den en stand houden. 

Inschrijving in «Pallieter» Hop-
markt 1, de « Vriendschap » Kerk-
st'-aat en « De IJzer » Vlaan deren
straat, alsook bij Ben. De Cock, 
Binnenstraat 73, Aalst. 

Arrondissementele propaganda-
tochten. 

Volgend programma werd vast
gelegd voor de maanden augustus 
en september : 

4-8-63 Bambrugge, Burst. 
11-8-63 Zandbergen, Appelterre. 
25.-8-63 Oordegem, Bavegem. 
1-9-63 St. Lievens Houtcm. 
8-9-63 Smetlede, Wanzele, Impe. 
15-9-63 Borsbeke, Herzele HiUe-

gem. 
22-9-63 Erondegeni, Vlierzele. 
Bijeenkomst der propagandisten: 

lokaal « De Vriendschap » telkens 
te 8 uur 30 of te 9 uur 15 aan de 
k6"k der gemeente waar de to jb t 
begint. Wij rekenen op een stipte 
opkomst en op versterking zodat 
wij in s taat zuifen zijn met 2 
ploegen de Vlaamse gedachte te 
verspreiden. 

ZOTTEGEM 

Op 1 december 1962 werd de VU-
Zottegem, n a een zekere tijd van 
inaktiyiteit heropgericht. Tot he
den werden in Zottegem en omge
ving 181 nieuwe leden aangewor
ven. 

De viering van het 150ste lid, in 
aanwezigheid van Dr van Leem
putten en Mter van der Eist kende 
een groot sukses! 

Enige weken later greep in de 
zaal Parking het eerste V.U.-bal 
plaats. Terwijl de part i j van de 
Vooruitgang met moeite een halve 
zaal vol krijgt en de plaatselijke 
CVP met een veel kleinere zaal 
vrede neemt voor haa r jaarlijks 
dansfeest, Hep de zaal Parking op 
het VU-feest over vol. 

Voor ! 
meer werk in Vlaanderen.: 

Daarom gebruik of e i s t ; 
steeds de Vlaamse Verf, • 

• 
• 

Lak en Vernis : 

BREUGEL I 
• 

Te verkrijgen of inlich- • 
tingen bij de verdeler : • 

Braem André Bisschop • 
Triestl., 44, Beveren Waas! 

« St. Jorishof », sedert 6 jaren 
het vu-lokaal, en daarenboven 
het eerste VU-lokaal in het arron
dissement werd veiTijkt met een 
nieuwe vergaderzaal die binnen
kort feestelijk zal geopend worden. 

WEST-VLAANDEREN 

ASSEBROEK 

Het afd. bestuur vergaderde op 
vrijdag 26 juli jl.; naast abonne
menten- en ledenwerving werd ook 
de gemeenteverkiezing voor 1964 
onder ogen genomen. Tevens werd 
beslist de werking van he t Vlaams 
Akiekomitee ten volle te steunen. 

BLANKENBERGE 

De afd. B'ankenberge legt een au
tobus in naar de IJzerbedevaart 
te Diksmuide op zondag 18 aug. 
a.s.; ook niet-leden kunnen in
schrijven. De prijg per persoon be
draagt 50 P. Inschrijvingen op he t 
adres leperstraat nr 7 of Groene
s t raat 45, Blankenberge Cs avonds 
van 19 uur 30 tot 20 uur 30). In
schrijvingen ook in het lokaal 
« Breughel » de Smet de Naeyer-
laan 141, Blankenberge en dit voor 
12 aug. a.s.; vertrek aan het lokaal 
«Breughel » op 18 aug. te 9 uur. 

KNOKKE 

Het kontaktblad van de afd « de 
Bezemstok » s taat op stapel! 

Binnen wemige dagen wordt dit 
kontaktblad in de streek Knokke-
Heist - Westkapelle - Ramskapelle 
op ca. 1.000 ex. rondgestuurd-
Adressen van belangstellenden 
kunnen altijd bekendgemaakt aan 
de afd. sekretaris, dhr Gtüdo Geld
hof, Dorpstr. 76. Westkapelle. 

ZUIENKERKE 

Ter gelegenheid van een kol-
portage te Zuienkerke werd heel 
wat sympathie ontmoet. Nieuwe 
adressen werden verzameld, eer
lang zal ook hier de abonnemen
tenwerving krachtig worden aan
gepakt _ 

HERMES 
SCHOOL 

54 Zuidlaan 

211 iVL Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33 

Brussel 

VOLLEDIGE 

SEKRETARIAAT-

KURSUS 

algemene handelsopleiding: 

Schoolgeld : maximum 

8.000,- F per jaar of 

3 maal 3.000,- F 

met recht op Kindergeld. 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger 
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ANTWERPEN 

EKEREN 

Het beatuur der afdeling Eke-
ren bedankt a l d i e n e n die door 
b u n financiële bijdrage, bun voor
bereidend werk of hun prestaties 
de avond zeilf, bijgedragen hebben 
to t het welgelukken van de 
Vlaams - Nationale H JuUrViering 
ÖJdens dewelke de overhandiging 
van onze mooie afdeJingsvlag 
plaats vond. 

Het bestuur dankt tevens de 
teJrijke Vlaams - nattonallsten die 
(pevoilg gegeven hebben a a n de 
oproep en wier aanwezigheid de 
Rvond deed uitgroeien tot een suo-
ees da t werkelijk de doorbraak 
van de Volkstmie in Ekeren mag 
genoemd worden. 

Meester Pr. Van der Eist en 
Dokter H. Goemans werden in he t 
met slagzinnen en leeuwenvlaggen 
getooide lokaaJ op warme toejui
chingen onthaald. 

Beide sprekers werden ingeleid 
door voorzitter Piet Volant die In 
korte bewoordingen een overzicht 
gaf van de Vlaams - nat ionale 
Btrijd in onze gemeente vanaf we
reldoorlog I tot ( ^ deze dagen. 

De boeiende en .kordate taal van 
de redenaars werd herhaaldelijk 
door stormachtig applaus onder
broken. Zij konden raststellen dat 
he t Vlaams - nationalisme In Ek&-
ren opnieuw vaste voet gekregen 
heeft en da t de VU er in éen kor
t e t i jdspanne tot een macht is 
uitgegroeid. 

De sfeer van de ontspannings
avond in woorden weergeven Is 
niet mogelijk I 

Alleen het officieel sluitingsuur 
kon de massa ertoe doen beslui
ten, de eigen haa rd weer op te 
zoeken. 

Besluitend zeggen wij he t vol
gende : de VU-afdeling Ekeren 
kan enkel rekenen op de trouw en 
de bereidwilligheid van haa r leden 
en sympahisanten. 

Aanbevolen 
Huizen 

Op doorreis te Aalst een 
bezoek aan Vlaams Huis 

« D e Vriendschap » 
Kerkstr. 9, (bij Gr. Markt) 

Al de Vlamingen brengen 
een bezoek aan 
V l a a m s Huis 

« T Y L » Merksem 
Oude kerk, Bredabaan 298 

Vlaams Huis 
« Cafe FALCON .) 

Verbondstr 57 Antwerpen 
Tel : (03)37.63.35 

u ontmoet er uw vrienden 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek -

goede spijzen vindt U In 
afspanning 

((DE KROON » 
O.L.V.-Lombeek (054)32381 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres ; 

Boek- en dagbladhandel 
Paul B E Q U E T 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

Vlaaums Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan, 141 
Blankenberge, T 050/41637 

Vol.-pension. 30 kamers. 
Vlak bij station 

«Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
Elisabethl. I0£ - T 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie <De Olifant > 
in het Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Voor uw modern interieur : 
EURO-DOMI 

Kruidtulnlaan 6. Brussel 
met : Geschenken-kelder 

Zij geniet niet de minste morele 
noch materiele steun van « gear
riveerde » dorpspolitiekers, noch 
van om het even welke instelling. 
Ondanks alle tegenkantingen en 
trots de kleinzieftgste gemeenhe-
den van 'n paar individu's (die 
zich voor Vlaams - nationalisten 
uitgeven met het doel onze men
sen te mi^eiden om alzo het po
litieke hachje van hun ondracht-
gevers te redden), alle kulpfirijen 
ten spijt is onze feestavond een 
triomf geworden! Laat de honden 
bassen : de karavaan t rekt verder 
en... groeit aan! 

BRABANT 

MOLENBEEK 
Op 24 augustus wordt door de 

afdeling Jette, met medewerking 
der afd. Molenbeek en Ganshoren-
Koekelberg een groot tuinfeest ge
houden. AUe afdelingen uit de om
geving worden verzocht deze da
tum vrij te houden. 

Treden op : Kor Van der Go
ten, orkest Peter Philips. 

OOST-VLAANDEREN 

V.M.O. GENT 
De koHektiebussen werden ge

licht In : lokaal « Tijl » Eüisabet^ 
laan, lokaal « Rubenshof » Bor-
luuts t raat en lokaal « Symi » 
Brusselsestraat Ze leverden onder-
söheidelijk : 208 - 330 en 516 P 
als bijdrëig» voor onze kas. Harte
lijke dank aan de spendeerders. 
Naar Diksmuide. 

Jaarli jkse IJzerbedevaart op 18 
augustus Inschrijven tegen de prijs 
van 75 F en vertrek om 7 uur 30 
a a n he t Rubenstiof. 
Kolporta^^e. 

Zaterdag 3 augustus kolportage 
t e Gent . Verzamelen te 14 utu: 
a a n he t Kubenshof. 
Meeting. 

Afdeling VU Brugse Poort 
houdt een openbare meeting on
der he t motto « De waarheid over 
he t politiek verraad » op vrijdag 
9 augustus te 20 uujr in lokaai 
« D e Kroonschutter » Drongense-
stw. te Gent. Sprekers zijn onze 
volksvertegienw. Dr Leo Wouters 
en de algem propagandaleider 
Toon Van Oversti-aeten. 

ST. NIKLAAS 

Volksuniebetoging te Gent op 29 
september a.s. 

Eten bijzonder kenteken wordt 
verkocht tegen de prijs van 10 P. 

VOOR 

KENNISMAKING, 

HUWELIJK 

Schrijf, om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 

TOEKOMST 
Postbus, 11, Deinze; 
of naar : 
Postbus, 381, Antwerpen; 
of naar • 
Postbus, 149. Gent; 
of naar 
Postbus, 231, Brussel 1. 

• 

Het groot, ernst ig, oor
spronkel i jk Vlaams Hu-
welijkswerk van ver t rou
wen en welslagen voor 
iedereen ! 

* 

De enige Beroepsinstel
ling voor huwelijksbe-
middeling van gans onze 
Nederlands sprekende 
taaistreek 
Stipte geheimhouding. 
Dagelijks verschillende 
verlovingen 

De afdellng.'ssecretarissen en de 
propagandisten worden verzocht 
zo i^poedig mogelijk deze verkoop 
in hun afdeling en kernen te or
ganiseren, en het gewenste aantal 
kentekens te besteUen bij de arr. 
secretaris, dhr. Leo Verbfke, Klei-
beke 121, St. Niklaas, tel. 03-
76.39.16. 

BONSE 

De afdeling Ronse maakt op 
zondag 25 augustus een toeristl-
K*ie uitstap per autocar naar de 
Voerstreek. 

Alle leden en sympathisanten 
• houden deze datum vrij. 

Nadere inlichtingen volgen la
ter. 

OPHASSELT 

De gemeente Ophasselt, met 1600 
Inwoners, gfelegen op 5 Km van de 
stad Geraard^erge , he t « zwak 
punt » van het arrondissement, 
telt reeds en dit op weinige weken. 
17 VU-leden! Biimenkort zaa dan 
ook in aanwezigheid van Dr van 
Leemputten of Senator Diependae-
le de stichtingsvergadering van de 
VU-Ophasselt plaats grijpen. 

LATEM AAN DE ZWALM 
« Zwahnlandia », te St. Maria 

Latem, tussen Oudenaarde en Zot-
tegem, is alle dagen open. Vlaam
se sfeer en gezelligheid! Wie op 
zondag 18 oogst naa r Diksmuide 
reist, bezoeke zeker het dal van de 
Zwalm met zijn nog talrijke wa
termolens, de mooie kerkjes van 
Rozebeke, Velzeke, Latem en als 
slot het nieuwe klubhuis der 
vrienden van de ZwaUn, « Zwalm-
landia ». U wacht een gul onthaal 
en menig Vlaamse vriend. 

ZOMEBGEM 

Na de aankondiging door het 
Davidsfonds in het plaatselijk 
« Annoncenblad » van de jaarlijk
se 11 juJi-viering volgde plotseling 
Ket verbod door de heer burge
meester P. Lampaert . Als reden 
hiervoor gaf hij op dat er geen 
aanvraag gericht was tot het ge
meentebestuur. 

Reeds jaren na een wordt te Zo-
mergem 11 jula gevierd en nooit 
werd een aanvraag ingediend; 
trouwens het gemeentebestuur ver
leende telkenjare een extra steun-
geld van 2.000 P (opharme) aan 
het inrichtend komitee. 

Zonder iemand te verwittigen 
werd dit j aa r deze steunpremie af
geschaft door de gemeenteraad. 

Mensen die de plaatselijke toe
s tand kennen, wisten trouwens te 
verklaren da t verleden jS-ar n a de 
zeer geslaagde Vlaams - nationale 
viering de burgemeester reeds ver
klaard had, nooit dergelijke vie
ringen meer toe te laten. Tijdens 
zijn toespraak op de daaropvolgen
de 21 juli hekelde de burgemees
ter zelifs de voorbije 11 juli-vie-
ring : « hij had eenmaal de jeugd 
aan het woord gelaten, maa r dit 
zou geen tweede maal meer ge
beuren ». 

Zocht voor U uit : 

De schoonste 
tierenregenmantels 

de beste 
herenconfektie 

en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATVSTERK 
in alle prijsklassen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint Jansvliet 19 
(Kleine tunnel) 
Antwerpen 
TEL. 33.91.65 

Laat uw GELD OPBREN
GEN. Beleg uw geld aan 
8%. Volledige waarborg. 
Talrijke referenties in 
gans het land. Alle inlich
tingen kantoor blad, PLK 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 
Suksea voor de kolportage-tochten. 

Om te weten wat^êi- onder onze 
bevolkmg leeft, is het goed onze 
mensen in eigen midden te gaan 
opzoeken De kolportage • toch
ten, die zondag aan zondag in hf/t 
a r r Brugge worden gehouden, wij
zen duidelijk uit dat de we 'kmg 
van de V.U tenvolle beantwoord 
aan de betrachtingen ^'an de man-
In-de-Btraat. Niet alleen is de ver
koop van het blad met 200 % ge
stegen maar steeds komt de vef-
koopsploeg tijd en handen te kort 
Om op zondagvoormiddag een gan
se gemeente af te lopen. Bereid-
willigen kunnen zich opgeven bij 
Mare Vandemoortel Deïaplacestr. 
121, St. Kruis, tel. 320.91. Ieder
een wo'dt nogeens persoonlijk ver
wittigd doch de verzameling ge-
beiu-t telkens te 9 uur op adres 
Minderbroedersstraat 24, Brugge. 

Proefnummerwerking. 
Door de verantwoordelijken van 

onze afdelingen en kernen wordt 
thans op ruime schaal een proef-
nummerwerkmg gevoerd met ons 
weekblad. De bestemmelingen wor
den eerlang bezocht, wie spontaan 
wil abonneren, kan 105 P storten 
of overschrijven op postrekening 
nr 1785.28 Kredietbank, Brugge, 
vermelding « abonn. V.U. - arr. 
Brugge ». 

Steun aan de LN.K.A. 
De strijd rond de taalontwerpen 

mag ons de beveiliging van de 
« Anamingen over de schreve » 
niet doen vergeten. De Interna
tionale Nederlandse Kultuuraktie 
(I.N.K.A.) n a m het initiatief de 
reeds bestaande kursussen in de 
Nederlandse taal in Prans-VTaan-
deren van het nodige boekeimia-
teriaal te voorzien. Worden ge
vraagd : nederlandse boeken van 
recente da tum en in behoorlijke 
staat. Boekpaketten kunnen afge
leverd langs de WUtem de Deken-
kring Broeversweg 238, S t Kruis 
Of rechtstreeks aan INKA-Brugge, 
Oordoeanierssbr. 12, Brugge. 

Naar de Voerstreek en Bokrijk. 
Reeds herhaalde malen werd 

a a n het arr. besuur de vraag ge
steld om een uitstap m te r ichten 
naar Overmaas en het openlucht
museum Bokrijk. Deze eensdagsr-
ui ts tap zou plaats vinden op zon
dag 25 aug. a.s Aan de afdeUngs-
en kembesturen wordt gevraagd 
hun leden dit voorstel ter kennis 
te brengen en het arr. bestuur no
pens het mogelijk aanta l deelne
mers te Informeren. 
CVP-jongeren tegen de regering. 

I n een motie hebben de Brugse 
CVP-jongeren de regering en met
een de mandatarissen, die haa r 
rechtstreeks of onrechtstreeks 
steunen, afgekeurd. 

Het heet dat de vruchten van 
het zgn. konklaaf van Hertoginne-
dal hen niet bevredigen kunnen. 

Wij hopen da t he t deze maal 
niet bij woorden zal Wijven! • 

Verdachte belangsteUiing. 
Het « Vlaams Weekblad », da t 

door de famUie - vennootschap 
Van Acker e t Fils, gratis wordt 
bedeeld aan aüwie in he t ar r . 
Brugge socialistisch • is gesyndi-
keerd, heeft, midden tussen de 
aanbieding van badpakken en 
blote dinges, be t middel gevonden 
om, zoaHs zij het heten « de boe
ren, biu'gers en buitenlui die van 

MAGONFECT 
de Vlaamse 

meester-kleermaker 
voor heren en dames 

te Brussel 

• 
Enorme keuze. 

Voordelige prijzen. 
Kom ü overtuigen 

Zuidlaan 52 

BRUSSEL 
Telefoon 11.77.10 

de Volksunie deel uitmaken » met 
een evangelie - tekst te bed3nlcen. 

Het geheel is maar een f'auw 
afkooksel in verge'iikmg met de 
« bedenkingen » die men som in 
de « Volksgazet » kan lezen! 

Wie ov«'ig^ns irocht men n dat 
aan de socia'istische kiezers in net 
« Vlaams Weekb'ad » zou worden 
duidelijk gemaakt waarom hun 
Vlaamse gekozenen zes Vlajtmse 
gemeenten aan de Brusselse grond-
spekulanten hebben verkocht, zal 
vergeefse moeite doen. Die waar
heid moet blijkbaar door de Volks
unie aan het licht gebracht 
Nieuwe werkgroep 

Vei-schillende leden en belang
stellenden gaven Qps tips -in- ver
band met het bestaan van wan
toestanden enz. Om deze gegevens 
te schiften en te bundelen werd, 
onder vooraittei-schap van dhr Raf 
Declercq,' een nieuwe werkgroep 
opgericht. Deze werkgroep zal zich 
ook gelasten met het opstellen van 
publikaties en pamfletten. 

Nuttige gegevens kunnen door de 
afd. en door elke belangsteClende 
altijd ingestuurd bij dhr Raf De
clercq, Lippenslaan 159, Knokke, 
tel. 626.77. 

DIKSMUIDE 

Kolportage. 
Na twee weken onderbreking bij 

gebrek aan nummers hervat ten 
We op zaterdag 3 aug. onze werl-
tochten te Eernegem. 

Verzamelen om 2 uur aan d« 
kerk te Eernegem. 

IJzerbedevaart 1963. 
2k>als elk jaar vindt op do 

vooravond van de IJzerbedevaart 
een verbroederings avond plaats 
in de biertenit opgetrokken achter 
he t Vlaams Huis, IJzerlaan 83. 
Diksmuide. 

Een puik Vlaams orkest zorgt 
voor de gewenste atmosfeer 

Samenzang, deklamatie, enz. 
Korte toespraken o.a. door Adv. 

Guido Van In. 

Op zondag 18 aug. IJzerbedevaart. 
Om 15 utir grote volksvergade

ring met als spreker E.P. Bra ima 
Allen die verleden jaar deze be

kende spreker heblïen gehoord 
zullen er zeker aan houden hem 
nogmaals te aanhoren. 

HUWELIJK 
Te Brugge zijn in het huwelijk 

getreden Hedwig De Soete « i 
Jeaninne Pranco. Onze heilwensen 
a a n he t jonge paar. 

De Vü-Limburg feliciteert, ter 
gelegenheid van him huwelijk, de 
jonge gezinnen Jozef Gielen - Ver-
r in beiden ui t Brustem alsmede 
Robert Seré-Vanderhaegen, res
pectievelijk uit Riunmen en Loks-
bergen. 
GEBOORTE 

I n het gezin H. De Pretere-
Viaene te St. Jozef - Brugge werd 
een vijfde kindje, Johan, geboren. 
Harteluke gelukwensen. 

Wie een eigen 
brandstofopslagplaats 
wil inrichten 
boven- of onder
gronds met elektri
sche (of handbedien
de) pomp wende 
zich in vertrouwen 
tot : 

BE CO p.v.b.a. 
P a a r d e n m a r k t , 20 
Antwerpen 

T. 03/3204.77 of 056/109.37 

ELASTIC 
De Kantelpoort die 
- groot of klein -
volledige voldoenmg 
geeft. 

Weldra rechtstreekse agent
schappen over gans Vlaande
ren • zekere streken zijn nog 
niet bezet- komen hiervoor In 
aanmerking- metaalkonstruk-
tlehuizen gespecialiseerd m 
metalen ramen 

Voor inlichtingen zich 
wenden tot " 
J ERNST-THELNISSEN 
Hof de Voer 
Kloosterstraat. 84 
's Gravenvoeren. 
Tel : (04)79.62.00 



UiniCHTLOOS 
VERRAAD 

H eel wat C.V.P.-ers zijn zich aan 
het verdedigen tegen het juiste en rake verwijt van 
verraad. Hun « geweten » - dat gemakkelijk zou 
gepaaid worden waren er die honderdduizenden mis-
tevreden en woedende kiezers niet - is dus allesbe
halve gerust. 

De honderdduizenden Vlamingen immers, die de 
diskussie over de taalontwerpen gevolgd hebben, 
zagen de Vlaamse kleurpolitici in hun zielige, naakte 
gedaante : de Vlaamse P.V.V. en de Vlaamse socialis
ten bereid nog meer toe te geven, de Vlaamse C.V.P.-
ers ala miezerige ruggegraatloze lafbekken. Zij 
hebben gezien - eindelijk gezien - dat bouwen op een 
Jos van Eynde, op een Herman van der Poorten of 
op een Jos de Saeger bouwen is op drijfzand, het 
drijfzand waarin de Vlaamse randgemeenten weg
zinken. 

D iezelfde honderdduizenden die
nen te weten dat nu reeds diezelfde Vlaamse kleur
politici nog erger verraad op het oog hebben in ruil 
voor de zetelaanpassing, die nochtans volgens uni-
taristische beginselen een normaal Belgisch feit zou 
moeten worden. 

De C.V.P. was reeds voorafgegaan met haar 
voorstel van een twee-derde-meerderheid om voor
taan nog iets in de verhouding nederlands- en frans-
taUgen te veranderen. 

De B.S.P. heeft natuurlijk niet lang gewacht om 
die valse wegwijzer te volgen. Zij stelt voor dat er 
voortaan én een afzonderlijke Waalse én een afzon
derlijke Vlaamse meerderheid zou moeten zijn om 
nog iets te wijzigen in die verhoudingen. Zo zal ten 
eeuwigen dage niets meer kunnen veranderd worden 
aan de Vlaamse achterstand op de franstaligen. 

M. laar daar gaat het hem ten slotte 
om. Daar gaat het hem reeds 133 jaar om : een uit
gezogen Vlaanderen dat een bende franstalige 
profiteurs moet vetmesten met hulp en onder toezicht 
van de Vlaamse kleurpolitici, die de overschotjes 
opvreten van de rijkgevulde tafelen. Zij mogen 
immers de marionetministers leveren en krijgen wat 
dikbetaalde benoemingen : hun zwijggeld. 

Het unitarisme wordt zowel door de C.V.P. als 
door de B.S.P. begraven - wat een geweldige beken
tenis aan onmacht ! - omdat de groeiende jeugd en 
de groeiende demokratie in Vlaanderen een bedrei
ging vormt voor de franstalige kliekjesheerschappij. 

Maar één zaak van het 133 jaar Belgisch unita-
ristisch regime dient gaaf in stand gehouden : de 
achterstand en de achteruitstelling van Vlaanderen : 
ons koloniaal statuut ! 

E< (én positieve kant slechts biedt 
het voorstel en wel dat de Waalse federalisten er geen 
vrede zullen kunnen mee nemen. De groei van Vlaan
deren wordt wel afgegrendeld, maar Wallonië krijgt 
zijn voornaamste eis niet ingewilligd : het mag geen 
eigen ekonomische politiek voeren. Het is weer een 
oplossing met alle winst voor de franstalige unitaris-
ten, alle verlies voor de Vlamingen en het proberen 
te paaien van Wallonië. 

\j ns Vlaams verzet wat betreft de 
randgemeenten kan slechts een voorsmaakje geweest J 

zijn van het veel zwaarder verzet dat wij moeten 
bieden in de strijd tegen de grondwetsherziening, die 
thans geen aanslag meer is op een van onze lede
maten maar een rechtstreekse greep naar onze strot. 
Weer eens met behulp van onze Vlaamse kleur
politici. 

Het is dan ook potsierlijk thans te horen vertel
len dat een derde opmars naar Brussel geen zin meer 
heeft. Het is al te duidelijk wie er belang bij heeft 
dergelijke fabeltjes rond te strooien. Degenen die 
Vlaanderen slaafs en gekoloniseerd willen houden. 
Het is evenzeer potsierlijk te beweren dat de twee 
vorige opmarsen ons niets opgebracht hebben. Waren 
ze er niet geweest men zou zich niet beperkt hebben 
tot zes randgemeenten maar er ons heel wat meer 
afgenomen hebben, zoals het plan was van de PVV, 
met inbegrip van de Vlaamse P.V.V., het plan van 
Van Audenhoven en van Van der Poorten. 

B. elachelijk is het te menen dat 
met twee opmarsen naar Brussel alles moest bereikt 
zijn. Om het « alles > te bereiken zal er nog ver
scheidene jaren door tienduizenden dag aan dag zeer 
hard moeten gewerkt worden. Zo gemakkelijk zullen 
de profiteurs van het unitaristisch regime de greep 
op Vlaanderen niet lossen. 

De volgend* verkiezingen zullen daarbij moeten 
uitwijzen dat de twee opmarsen wat meer zullen 
geweest zijn dat het kwaad humeur van één dag. Zij 
zullen moeten uitwijzen dat bij honderdduizenden 
Vlamingen de kleurpartijen afgeschreven zijn. 

Schrik hebben de opmarsen naar Brussel onze 
tegenstanders echter genoeg aangejaagd. Vandaar dat 
ze hun voorrechten thans nog vlug willen veilig stel
len door een anti-Vlaamse grondwetsherziening, voor
aleer het Vlaamse volk volledig bewust is van haar 
eigen rechten. Zij rekenen daarbij op de spaarcenten 
van de Vlaamse kleurpolitici, met de hulp van wie 
zij ons de laatste twee jaar reeds honderdduizend 
Vlamingen ontrukt hebben : 
Edingen geroofd. 
Aubel en de Platdietse streek geroofd. 
De randgemeenten geroofd. 

H __ et is dan ook volkomen juist 
gezien van het Vlaams Aktiekomitee de derde 
Vlaamse opmars in het teken van het federalisme te 
plaatsen. Het is de enige uitweg die de politiek van 
de kleurpolitici hen toeliet buiten de kapitulatie. Het 
jonge radikale Vlaanderen, dat niet in de Volksunie 
stond en dat in het Aktiekomitee zijn weg zocht en 
zijn spreekbuis vond, kan slechts zo zijn doel berei
ken : ooit normaal te kunnen leven in een normaal 
Vlaanderen en in een normaal BrusseL 

Een opmars naar Brussel is nog iets anders dan 
een Vlaams Nationaal Zangfeest of een IJzerbede
vaart. Bij deze laatste twee manifestaties doet men 
langs de omweg van de kuituur of van een doden
herdenking aan politiek. De opmarsen naar Brussel 
zijn rechtstreekse politieke betogingen. Op zichzelf 
reeds een duidelijk bewijs van de groei van de 
Vlaamse Beweging. Er zijn thans niet zoveel omwegen 
meer nodig dan voor 20 of voor 40 jaar. 

Daarom ook dat ze noch Diksmuide, noch Ant
werpen kiezen, maar Brussel zelf. Daar doen ze onze 
tegenstrevers het meest pijn en daardoor bewijzen 
we dat we ons niet uit Brussel laten verdrijven. 
Integendeel wij bekrachtigen onze wil op onze vol
waardige Vlaamse aanwezigheid op onze eeuwenoude 
eigen Brusselse grond. 

w. ij moeten ons volledig bevrijden 
van de oude flamingantische erfenis van te verstrik
ken in de pseudo-kulturele zijwegen waar men de 
volgende slag van de tegenstrevers rustig afwacht. 

een paar weken luid schreeuwt in moties en de ver
kiezingen daarop andermaal vertrouwen stelt in de 
Verrokens, de De Saegers, de Grootjansen en de 
Fayatten. 

Dit brengt ons de ene nederlaag na de andere 
en spoort de Vlaamse kleurpolitici aan tot het ene 
verraad na het andere. 

Hun verraad is onze flamingantische schuld : 
onze laksheid, onze onnozelheid, ons eindeloos 
Vlaams geduld, ons gemis aan mannelijke doortas
tendheid. 

Het imperialisme van onze franstalige landge
noten is niet gedaan : het is een blijvende geestesge
steldheid. Thans reeds bereiden zij hun volgende slag 
voor. Bracops o.m. en de Brusselse P.V.V.-ers, naast 
de C.V.P.-er Duvieusart hebben reeds duidelijke taal 
gesproken. 

En vermits zij alle machten achter de schermen 
bij zich hebben zullen er steeds Lefèvres en Segersen 
en Van Elslanden en Spinoys zijn die in ruil voor 
een ministerstitel en - prebende, ons Vlaams recht 
zullen verkopen. 

I n onze strijd voor federalisme 
moeten wij voortaan blijvend beklemtonen : 
— de terugkeer van Edingen 
— de terugkeer van Aubel en de Platdietse streek 
— de terugkeer van de zes randgemeenten 
— de volledige en volwaardige tweetaligheid van 

Brussel. 
Wij mogen ons door geen verraders uit de kleur

partijen laten afleiden. Wij moeten hen verplichten 
ons te volgen door hun zetels te ontroven. Zo pas 
zullen ze ten volle begrijpen hoe pijnlijk een roof-
politiek is. De honderdduizenden die door de jongste 
taalwetten losgeslagen zijn van de kleurpartijen 
moeten nu hun politiek leven inrichten. 

Zij mogen niet als drenkelingen blijven rond-
zwalpen maar vaste grond onder de voeten zoeken. 

Die zullen ze vinden in een program voor 
Vlaamse autonomie waarbij wij geen enkele Vlaamse 
streek langs de taalgrens of rondom Brussel als 
wingewest afgeven aan de kolonisators. 

Die zullen ze vinden in een program voor Brussel 
waarbij het gedaan zal zijn door de gemeentebesturen 
van de drie kleurpartijen jaarlijks duizenden Vlaamse 
kinderen te vermuilezelen en op te fokken tot een 
Belgisch unitaristisch onderras. 

Die zullen ze vinden in een volwaardig, vooruit
strevend sociaal - ekonomisch Vlaams program. 

D. ie politiek kan slechts gevoerd 
worden door een zelfstandige Vlaamse partij. Wij 
zijn er mee begonnen, maar willen ze ten allen tijde 
verder uitbouwen samen met anderen die thans tot 
hetzelfde inzicht gekomen zijn. 

Een sterke Vlaamse partij voor het verwezen
lijken van een juist Vlaams program is de énige 
uitweg. 

Er is er geen andere. 
Het is de énige. 
Want ook na een grondwetsherziening kan men 

ons alles afnemen wat men wil. Met de afzonderhjke 
meerderheid van de socialisten of met de tweederde 
meerderheid van de C.V.P. 

Ook dat heeft de jongste stemming in Kamer en 
Senaat bewezen. 

Vijf zesden van de Vlamingen stemden naast de 
franstaligen de versjachering van de randgemeenten 
aan de kapitalitische grondspekulanten.. 

Dat Is meer dan de helft. 
Dat is zelfs meer dan de twee derden. 
Verraad luidt tot verder verraad : het is uit

zichtloos. 

, < , WIM JORISSEN. 

Bouwgronden 

te Mortsel. Edegem Schelle. Aartselaar, Blankenberge. 
Zellik. Turnhout. Neerglabbeek Hove. Kalmthout, 
alsmede in. tal van steden en gemeenten van de provincie 
Antwerpen : 

Wendt O tot de maatschappij 

WENIELPOORUN 
In hout, staal, Blumlnium 
o{ plastiek. 
Standaarduitvoerlnc ot 
oaar gewenst model. 
Systemen aangepast aan da 
aard »an het bouwwerk. 

Band' of elektrisebe bedleninr. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

NS ^ ZONEN PVBA 

ROLUS-VAN OER PAAL 
Grote Steenweff. 159. Berchem (Antwerpen) X«L 39.69.57 

Geen verplichting tot bouwen. 
Beste geldbeleggingen. 
Hoogste kredletmogelljkhedea. 

: flOUUIKEN 

nOIXOIKEN 
In hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- of elektrisch» 
bediening, 
AUa systemen. 
VBNEnAANfflB 
ZONMEBJUNDEM 
Bediening met 
koorden-ot met 
stang en windwerk^ 

VENETIAANSE BLINDEN 

SOMBRILLA^FLEX 

A.JEURISSEN-ClOOSTERMANSi ZONEN 'P\ 
TEL 13? 31 


